
1 
 

 
 
Concept-verslag Algemene Afdelingsvergadering d.d. 
25 november 2017 
 

Locatie: Pllek, Amsterdam Noord 
Aantal aanwezige leden: 116  

 
1.Welkom, opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Saskia Groenewoud heet iedereen welkom en licht het programma van de 
middag  toe. De kandidaten voor de gemeenteraad zullen worden voorgesteld. Er wordt 
een stemcommissie ingesteld, bestaande uit Alfred Ranzijn, Thomas van Dalen en 
Remko Zuidema. Na de pauze worden de amendementen op het verkiezingsprogramma 
van D66 Amsterdam behandeld. Dit gebeurt door een aantal D66 voorzitters uit de 
deelafdelingen. 
 
2. Mededelingen ingekomen stukken 

- De voorzitter deelt mee dat er een bezwaarschrift is ingediend bij het 
Geschillencollege, waarin bezwaar wordt aangetekend tegen de wijze waarop  
uitvoer is gegeven aan een motie die werd aangenomen tijdens de AAV van 
5.11.2017. In deze motie werd een andere manier van stemmen voorgesteld.  
 
Het bestuur heeft, voorafgaand aan de behandeling van het bezwaarschrift door 
het college aangedrongen op mediation. Die heeft niet plaatsgevonden.  

 Nadat de Geschillencommissie uitspraak had gedaan (motie ongegrond), werd de 
 definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraad bekendgemaakt aan de leden.  
 

- Na deze mededeling presenteren alle op de vergadering aanwezige kandidaten 
zich aan de leden.  

 
- Op de AAV van 2.7.2017 stelde Wiemer Renkema vragen aan de 

Lijstadviescommissie (LAC) over het risico tot groepsdenken en het risico op 
onderbewuste vooroordelen binnen de LAC. Ook aan het bestuur is gevraagd hoe 
het hier op toeziet. Namens de LAC, antwoordt Saskia Groenewoud: In onze 
werkwijze als LAC hebben wij per kandidaat gewerkt met standaardvragen. 
Hiermee zijn de vragen en de verslaglegging geobjectiveerd. Daarnaast hebben 
wij bij de gesprekken gebruik gemaakt van de raadsledenscan als 
reflectiemateriaal. Bij de samenstelling van de concept-advieslijst zijn de criteria 
'kwaliteit' en 'diversiteit' leidend geweest. Het bestuur is tijdig van deze 
werkwijze op de hoogte gesteld en heeft daarmee ingestemd. 

 
3. Vaststellen notulen van de AAV’s van 2.7.2017 en  5.11.2017 
De notulen worden vastgesteld. 
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4. Nieuws uit college, fractie en deelafdelingen 
A. Fractie 
Fractievoorzitter Reiner van Dantzig meldt dat: 
-     er 800 miljoen beschikbaar komt voor onderwijshuisvesting, 
-     er meer aandacht zal worden besteed aan techniek op VMBO scholen (moet nog wel   
       besproken worden), 
-     D66 er aan heeft bijgedragen dat er discussie ontstond over het Stedelijk Museum, 
-     dat tramlijn 9 een andere route krijgt (buigt af naar het Westerpark, gaat niet naar    
 het Centraal Station) en een ander nummer (nr. 19). En dat dankzij D66 wordt 
 onderzocht of deze lijn vanuit Diemen doorgetrokken kan worden naar Zuid-Oost 
 en/of Holland Park. 
 
Dehlia Timman meldt dat D66 er samen met de PvdA voor heeft gezorgd dat de 
gemeente een kwartiermaker gaat aanstellen die ouders gaat helpen om ervoor te 
zorgen dat ook gehandicapte kinderen in klasverband les gaan krijgen.  
 
Meltem Kaya maakt zich sterk voor minder bureaucratie, minder regels, meer zorg en 
aandacht voor mantelzorgers. 
 
Marijn Bosman zet zich in pleit maatregelen die de aarde ontlasten, door ervoor te 
zorgen dat er geen aardgas komt in nieuwe wijken en dat heet water niet steeds hoeft af 
te koelen tot koud water (kost teveel energie), maar tot lauw water. 
 
B. College 
Udo Kock feliciteert de andere kandidaten. Is enthousiast over de komst van European 
Medicines Agency naar Amsterdam. Biedt kansen. Financiën geen probleem; er wordt 
goed samengewerkt met het Ministerie van Economische Zaken.   
 
C. Deelafdelingen 
Arnoud de Roy van Zuydewijn, voorzitter van deelafdeling Oost deelt mee dat de termijn 
voor de kandidaatstelling door de deelafdelingen is verlengd tot 17 december 23.59 uur. 

 
5. Begroting 2018 
Wordt na de toelichting van penningmeester Jorn van Breukelen vastgesteld. 
 
De post Permanente Campagne is hoger begroot dan het jaar daarvoor, omdat hierin ook 
een post voor evenementen in de stad etc. is opgenomen. Met D66 Landelijk wordt nog 
gesproken over de bijdrage aan de Gay Pride. 
 
Nieuwe posten op de begroting zijn: Permanente Programma Commissie t.b.v. de 
bekostiging van het interne politieke debat en de ondersteuning van de kennisgroepen. 
Omdat talentmanagement en diversiteit belangrijke doelstellingen zijn, is er voor zowel 
de Permanente Talentencommissie als diversiteit in 2018 € 500 beschikbaar. 
 
De Masterclass 2016/2017 heeft een stuk minder gekost dan begroot. Van deze 
financiële meevaller zal een bedrag van € 1.000 ten goede komen aan het  op te zetten 
debatplatform in 2018 door D-loquentia. 
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De vereniging heeft € 40.000 euro bijgedragen aan de campagne voor de Tweede 
Kamerverkiezingen, de deelafdelingen € 24.000. Het Campagnebudget voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen is circa € 95.000. De deelafdelingen hadden € 20.000 
toegezegd aan de campagne, maar dragen nu in totaal € 59.000 bij. Door deze bijdrage 
van de deelafdelingen wordt het mogelijk een groot mediapakket in te kopen voor de 
campagne. 
 
6. Instellen Commissie van Advies 
Op de AAV van  5 november 2017 is het bestuur gevraagd om een Commissie van Wijzen 
in te stellen. Moncef Beekhof, vicevoorzitter organisatie a.i. stelt aan de leden voor deze 
naam te veranderen in: Commissie van Advies. De leden gaan hiermee akkoord.  
De commissie gaat D66 Amsterdam ondersteunen bij het herstel van vertrouwen en het 
versterken van de onderlinge verbinding. Het betreft een tijdelijke commissie.  
 
Het bestuur stelt de volgende leden voor deze commissie voor: Annelien Bredenoord, 
Jacob Kohnstamm en Gerrit Jan Wolffensperger. De AAV gaat akkoord met deze leden.  
Er is een vraag over hoe de commissie zich verhoudt tot de vertrouwenspersoon? Het 
bestuur geeft aan dat persoonlijke vertrouwenskwesties waar mogelijk nog steeds bij de 
vertrouwenspersoon horen. De commissie zal zich met bredere partijzaken gaan 
bezighouden en kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die de partij 
en haar leden aangaan. Op basis van nadere gesprekken met de commissieleden en 
gehoord de ledenvergadering zal de Commissie van Advies een nadere invulling van de 
opdracht formuleren. 
 
7. Instelling Evaluatiecommissie 
In opdracht van het bestuur zijn de twee vorige verkiezingen geëvalueerd door 
respectievelijk de Commissie Bruines en de Commissie Weerwind. Ook dit jaar wordt 
een Evaluatiecommissie ingesteld.  De commissie evalueert de gehele verkiezings- en 
onderhandelingsperiode, vanaf het moment dat het bestuur besloten heeft tot deelname 
tot en met de onderhandelingen die moeten leiden tot de vorming van het stadsbestuur. 
 
Het bestuur stelt de volgende commissieleden voor: Gerhard Brunsveld, Albert van 
Marwijk Kooy en Joan de Zwart Bloch. De leden gaan hiermee akkoord. Aan de 
commissie wordt nog een onafhankelijk secretaris toegevoegd. 
 
8. Instelling Wethouderscommissie 
De wethouderscommissie heeft de volgende taken: 
 Opstellen van een profielschets voor mogelijke wethouderskandidaten, na overleg 

met de top-20 van de gemeenteraadskandidatenlijst, 
 Het voeren van sollicitatiegesprekken met kandidaten 
 Het komen tot adviezen, incl. mogelijke portefeuilles, 
 Advies uitbrengen aan de nieuwe fractie over de beschikbare wethouders 

kandidaten met een toelichting en mogelijkheid tot stellen van vragen door de leden 
van de fractie die na 21 maart geïnstalleerd wordt, 

 Opstellen van een profielschets voor mogelijke DB-leden, 
 Advies uitbrengen aan de nieuwe wethouder(s) over de beschikbare kandidaat-

DB’ers voor de stadsdelen, met een toelichting en mogelijkheid tot stellen van vragen 
door de dan voorgedragen of geïnstalleerde D66 wethouders. 
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Als leden worden voorgesteld: Mohamed Baba, Reinier van Dantzig, Joan Nunnely en 
Emily van de Vijver.  
  
Laura Wytema vraagt of de huidige stadsdelen betrokken kunnen worden bij de 
profielschets van de DB-leden en of er namen mogen worden voorgedragen. Antwoord: 
ja, dit kan. Mohamed Baba, vicevoorzitter politiek (vvp), is hiervoor de linking pin. 
 
Meltem Kaya merkt op dat zij liever had gezien dat er eerst een voorstel voor de 
commissie werd gedaan en dat daarna pas invulling was gegeven aan de commissie. Dat 
is een aandachtspunt voor het optuigen van commissies in de toekomst.  
 
Hans Mol vraagt of het een idee is om een vertegenwoordiger van de stadsdelen in de 
wethouderscommissie te zetten. Antwoord: de vvp zal nadrukkelijk de rol van 
vertegenwoordiger van de stadsdelen in de commissie oppakken en bewaken. 
 
Opgemerkt wordt dat het feit dat Joan Nunnely lid is van het Landelijk Bestuur mogelijk 
tot lastige situaties kan leiden. Hier wordt goed op toegezien. 
 
Theo Veltman en anderen pleiten ervoor een onafhankelijk wethouder of een 
burgemeester uit de G10 lid te maken van de commissie en om een persoon 
verantwoordelijk te maken voor de deelafdelingen.   
 
Ook de afstemming met het Landelijk bestuur moet goed worden geregeld. Antwoord: 
de vertegenwoordiging van de deelafdelingen komt specifiek te liggen bij de vvp. Verder 
gaat het bestuur op zoek naar een extra commissielid afkomstig uit een G10 gemeente. 
[NB: inmiddels is wethouder en locoburgemeester Victor Everhardt uit Utrecht 
toegetreden tot de wethouderscommissie]. 
 
Ook ziet een aantal leden graag dat een volgende keer voor een AAV de gelegenheid 
wordt geboden aan leden om zich aan te melden voor commissies. Het bestuur gaat 
hiermee akkoord.  
 
9. Stand van zaken campagne 
Marijn Bosman leidt de Campagne voor Amsterdam.  Marijn en Tom Bouma, lid van het 
campagneteam, houden een presentatie. Zij geven aan dat er meer zwevende kiezers zijn 
dan voorheen. Daarom is een actieve, zichtbare campagne van groot belang. Gezien de 
uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, waar verdeeld gestemd is per stadsdeel, is de 
opdracht voor D66 een inclusieve stad. Belangrijkste thema’s zijn: wonen, 
groei/duurzaamheid en kansengelijkheid. Lokale kleur wordt ingevuld middels 
buurtgesprekken, online marketing en canvas acties. Om goed beslagen ten ijs te komen 
is er geld nodig (o.a. via crowdfuding.d66.nl/amsterdam) en is er een grote behoefte aan 
vrijwilligers. 
 
10. Behandeling amendementen 
Na de pauze worden de ingediende amendementen op het verkiezingsprogramma 
behandeld op basis van een door de Permanente Programmacommissie (PPC) 
voorbereide PowerPoint presentatie. 
 
 

http://crowdfuding.d66.nl/amsterdam
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De PPC en het bestuur stelden per amendement de volgende spreektijden voor: 
1. Toelichting indiener, indien gewenst, maximaal 30 seconden 
2. Toelichting bestuur of PPC, indien gewenst, maximaal 30 seconden 
3. Ruimte voor reacties uit de zaal, maximaal 30 seconden per spreker  
4. Reactie op de zaal door bestuur/PPC, indien gewenst, maximaal 30 seconden na 1 

of 2 sprekers; maximaal een minuut na meerdere insprekers 
5. Reactie op de zaal door indiener, indien gewenst, maximaal 30 seconden na 1 of 2 

sprekers 
6. Stemming 

Voorstel tot bespreking amendementen wordt aangenomen. 
 
Machtiging bestuur voor redactionele aanpassingen na afloop AAV:  
Het bestuur en de PPC stellen tevens voor om het bestuur te machtigen om na afloop van 
de AAV nog redactionele wijzigingen in de tekst aan te brengen waar dat nodig is om 
fouten te corrigeren, een beter lopende tekst te krijgen of te zorgen voor een goede 
tekstuele inpassing van aangenomen amendementen. Dit biedt ruimte om de discussie 
vandaag op de ledenvergadering te concentreren op de inhoud van het programma.  
Voorstel wordt aangenomen.  
 
Amendementen met advies “overnemen”:  
Voor amendementen, waarbij in het amendementenboek het advies “overnemen” staat, 
wordt voorgesteld om deze nu aan te nemen en niet per stuk te behandelen.  
Voorstel wordt aangenomen.  
 
Behandeling amendementen en stemming 
Dit deel van de vergadering wordt begeleid door de PPC en voorgezeten door technisch 
voorzitters Arnoud de Roy van Zuydewijn, Niek Degen en Laura Wytema. 
 
Van alle amendementen, vervalt er 1, worden er 10 ingetrokken, worden er 92 
aangenomen, wordt 1 gewijzigd en ook aangenomen en worden er 33 verworpen (zie 
aparte bijlage: 'Besluiten amendementen Verkiezingsprogramma D66 Amsterdam). 
 
11. Sluiting 
Om ca. 17.30  bedankt Saskia Groenewoud iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan 
deze AAV en sluit de vergadering.  
 
 

     x.x.x.x.x.x.x.x 
 
 
 

 
 
 

 


