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Ter bespreking op de AAV van D66 Amsterdam op 21 april 2018  
 
 
D66 Amsterdam vooruit 
  
Inleiding 
D66 Amsterdam is een sterk groeiende afdeling met, anno 2018, bijna 4000 leden, waarvan zo’n ruim 
500 leden in meer of mindere mate actief zijn voor de afdeling. Leden, die bewust kozen voor D66 en 
die op allerlei manieren blijk geven van een enorme betrokkenheid. Die betrokkenheid is van groot 
belang en moet worden gekoesterd. 
  
Drie cruciale zaken spelen hierbij een rol: de ledenrijkdom, begrippen als ‘verbinding’ en 
‘vertrouwen’ en het gewijzigde bestuurlijke stelsel, dat vanaf 22 maart jl. van kracht is geworden in 
Amsterdam.  
  
Ledenrijkdom 
De enorme inzet van leden hebben we zeker ook in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
gezien. Er waren zoveel leden die in gesprek waren, om te luisteren naar Amsterdammers en om het 
D66 verhaal te delen. Zoveel leden die zich hebben gekandideerd voor de gemeenteraad en de 
stadsdeelcommissies en ook dag in dag uit campagne hebben gevoerd. Leden die al langer actief zijn 
in de partij, maar ook leden die met minstens net zoveel passie net zijn begonnen om actief te 
worden. Leden die bij elkaar een hele rijke schakering aan achtergronden, voorkeuren, 
professionaliteit etc. hebben. 
  
Dat is een enorme rijkdom voor de partij. Hoe koesteren we deze rijkdom? Hoe kunnen we daar nog 
sterker van worden, hoe nog aansprekender voor onze eigen leden en voor alle Amsterdammers, 
hoe houden we leden actief en betrokken en hoe trekken we nog meer mensen aan om (actief) lid te 
worden?  
  
Verbinding en vertrouwen 
Mede naar aanleiding van de verenigingsdiscussies in het najaar van 2017, liggen er ook nog andere 
vragen die nog niet zijn beantwoord. Vragen die gaan over meer verbinding en meer vertrouwen 
tussen partijpolitiek en de vereniging en binnen de vereniging. Er is een commissie van advies 
ingesteld op de ledenvergadering van 25 november 2017. Deze commissie adviseert de komende tijd, 
naar aanleiding van gesprekken met leden en fractieleden CS en stadsdeelcommissies, de afdeling 
over hoe meer verbinding en vertrouwen tussen partijpolitiek en vereniging te realiseren. Maar ook 
de afdeling zal zelf vragen moeten beantwoorden hoe de raad en stadsdeelcommissies in de 
komende tijd meer inhoudelijk te kunnen voeden vanuit kennisgroepen en leden. Hoe en wanneer 
organiseer je meer debat en discussie, zodat onze gekozen politici daar ook op het juiste moment 
mee aan de slag kunnen, en hoe houd je leden tevens actief betrokken en betrek je hun kennis? 
  
Nieuw bestuurlijk stelsel 
En dan is er ook nog sprake van een nieuw bestuurlijk stelsel in Amsterdam. Een stelsel waarbij wij, 
leden en onze gekozen  stadsdeelcommissie- en  gemeenteraadsleden, actief zijn in de 22 gebieden, 
met in 16 gebieden vertegenwoordiging via stadsdeelcommissies en dat verdeeld over 7 stadsdelen. 
We zijn daardoor actief tot in de haarvaten van de Amsterdamse samenleving en hebben daardoor 
ook veel kennis van de Amsterdamse samenleving. Een stelsel waar we als D66 Amsterdam hard voor 
hebben gewerkt om politiek dicht bij de inwoners, ondernemers en alle andere belanghebbende 
Amsterdammers te kunnen brengen.  
 
Vraag is nu hoe sluiten wij als D66 Amsterdam organisatorisch, inhoudelijk en financieel aan om het 
nieuwe bestuurlijke stelsel goed te dienen? Aansluitend daarop willen de besturen van de 
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deelafdelingen en de afdeling niet onvermeld laten dat relatief veel tijd en energie in 'het besturen' 
gaat zitten, veel procedures (hoge regeldruk) en naar menig oordeel te weinig in waar het in de 
afdeling echt om moet gaan, namelijk discussie en debat met leden, gekozen politici en 
andere Amsterdammers.  
  
Voorstel 
Op basis van bovenstaande maakt een werkgroep een heldere scherpe bondige analyse en werkt een 
aantal aanbevelingen op hoofdlijnen uit. In de kern gaat het er om hoe realiseren we meer actieve en 
meer betrokken leden bij de partijpolitiek, hoe betrekken en verbinden we de partijpolitiek meer bij 
de vereniging en hoe sluiten we daar inhoudelijk, organisatorisch en financieel als D66 Amsterdam 
daarbij het beste op aan? 
  
De werkgroep levert in het najaar van 2018 de analyse en aanbevelingen op aan de eerst 
daaropvolgende ledenvergadering. De werkgroep gaat hiervoor in gesprek met in ieder geval de 
nodige leden, politici en de Commissie van advies. De werkgroep wordt getrokken door Arnoud de 
Roy van Zuydewijn. Graag horen we welke leden zich willen melden voor deze werkgroep. 
 
Na de analysefase volgt uitwerking en implementatie middels een nog op te stellen 
opdrachtformulering, gestreefd wordt om in het voorjaar 2019 de uitwerking en implementatie te 
hebben afgerond. 
  
Parallel is de evaluatiecommissie Gemeenteraadsverkiezingen 2018 aan het werk gegaan. Indien 
straks bevindingen van de evaluatiecommissie aanvullend zijn op de hiervoor genoemde uitwerking 
en implementatie, dan worden deze uiteraard waar nodig meegenomen. 
 


