
 
Stadscongres D66 Amsterdam  
22 september  2019  I   CREA, Nieuwe Achtergracht  170 

11.00 - 13.00  Superfractie-overleg, voor politiek vertegenwoordigers van D66 Amsterdam 

12.30 - 13.00   Bijeenkomst voor nieuwe leden & geïnteresseerden: welkom & korte kennismaking met D66 Amsterdam 

12.30 - 13.00   AAV Weesp, voor D66 leden uit Weesp 

 

      

13:00 - 13.45 ▪ Opening Stadscongres 2019 door Elise Moeskops & Sjoerd Warmerdam, 

  voorzitter en vicevoorzitter Politiek D66 Amsterdam 

  ▪ Introductie Werkgroep Kansengelijkheid 

  ▪ Openingsspreker Marthe Hesselmans, sr. onderzoeker bij de Van Mierlo Stichting  

  ‘Kansengelijkheid is toe aan herkansing’ 

  ▪ Introductie deelsessies 

13.45 - 14.30  Deelsessies ronde 1  

14.30 – 14.45 Pauze 

 

14.45 – 15.45 Algemene Afdelingsvergadering D66 Amsterdam 

 

15.45 – 16.30 Deelsessies ronde 2 

16.30 – 16.45 Reinier van Dantzig, fractievoorzitter D66 Amsterdam,  

  opening politieke jaar 

 

16.45   Borrel  



Schrijven politieke moties voor landelijk congres o.l.v. Kees Bezemer 

Het volgende landelijk congres is zaterdag 9 november 2019 in Breda. Dit is de kans voor de afdeling Amsterdam om het congres 

op te schudden met spannende politieke moties! Tijdens deze sessie schrijven we de moties die we als afdeling D66 Amsterdam 

kunnen indienen. Tijdens de AAV vandaag om 14.45 bespreken we de moties en brengen we ze in stemming. 

  

De Waarde van Weesp 

Na een proces van ruim 14 jaar is de eindstreep van de fusie tussen Weesp en een andere gemeente – het is Amsterdam  

geworden - in zicht. Hoe ziet zo’n proces eruit, vanuit het perspectief van Weesp? Hoe hebben we burgers bij dit proces  

betrokken? Wat willen we met nabijheid van bestuur in Weesp? En tenslotte, hoe zorgen we ervoor dat Amsterdammers  

net zo trots op Weesp zijn als Weespers? Met Leon de Lange, wethouder in Weesp. 

   

Etnisch profileren 

Wat doet het met je als je op basis van je huidskleur regelmatig staande wordt gehouden door de politie? De documentaire 

‘Verdacht’ brengt dit in kaart en laat zien dat etnische profilering grote impact heeft op de samenleving. We kijken we naar enkele 

scènes uit de documentaire en gaan aan de hand van stellingen in debat. De organisatie ControlAltDelete zet zich in tegen etnisch 

profileren en voor eerlijke en effectieve politiecontroles. Een expert van ControlAltDelete zal hun visie op de stellingen toelichten. 

Met Reinier van Dantzig, fractievoorzitter D66 Amsterdam. 

  

Cultuursubsidie in Amsterdam: kunst met de grote K?! 

In 2021 start in Amsterdam het nieuwe kunst en cultuurbeleid. Deze deelsessie gaat in op de relatie tussen subsidie en de kwaliteit 

van kunst. Traditioneel wordt de financiering van ‘Kunst met de grote K’ gezien als de verantwoordelijkheid van de overheid, terwijl 

van populaire cultuurvormen wordt verwacht dat ze zelf inkomsten genereren. Zetten we als D66 deze traditie voort of kiezen we 

voor vernieuwing? Met raadslid Marijn Bosman. 

 

  Gelijke dromen verdienen gelijke kansen 

Na een inleiding van raadslid Ilana Rooderkerk gaan subgroepjes in gesprek over het primair onderwijs, voortgezet 

onderwijs en burgerschap in Amsterdam.  

 

Zorg voor kansengelijkheid 

Samen met Indaad, een organisatie die gespecialiseerd is in het bieden van integrale zorg- en dienstverlening aan 

jeugdigen en jongvolwassenen gaan we in op de relatie tussen de zorg en kansengelijkheid. Indaad werkt veel met 

jeugdigen en jongvolwassen met complexe meervoudige problematiek waarvoor geen passend aanbod is binnen de 

reguliere hulpverlening. Met Rob Hofland, duo-raadslid. 

 

Lagerhuisdebat over actuele Amsterdamse thema’s 

In de plenaire zaal kan je meedoen aan een Lagerhuisdebat. De debatleider is Nick Schoemaker, werkzaam bij het 

Nederlands Debatinstituut en lid van team D-café Amsterdam.  

 



Wat voor stad willen wij zijn? 

Aan de Amsterdamse grachten, heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten, als de mooiste stad in  

ons land. Een dagje winkelen met de trein uit Den Bosch, een weekendje Wallen met een goedkope vlucht uit Bristol of  als  

korte stop in een groepsreis uit Beijing. De drukte van de vele bezoekers aan de mooiste stad van het land heeft gevolgen,  

zeker voor het centrum. Amsterdam is een vrije stad, maar breekt de (gast-) vrijheid ons inmiddels niet een beetje op? Wat  

voor stad willen we zijn, hoe kunnen we dat doel bereiken? Met Mascha ten Bruggencate, vz. dagelijks bestuur Centrum. 

  

Uitholling van de rechtsstaat 

Sociaal advocaten staan mensen bij die zelf geen advocaat kunnen betalen, bijvoorbeeld bij arbeidsconflicten of echt- 

scheidingen.  De vergoedingen die zij krijgen zijn lang niet meer genoeg om alle kosten te dekken. Minister Dekker werkt aan  

een nieuw plan voor de sociale advocatuur en is van plan hierop verder te bezuinigen. Regeringspartijen CDA en D66, en ook oppositiepartijen, zijn 

kritisch. Tijdens deze sessie delen een rechtshulpbehoevende en sociaal advocaat hun ervaringen en gaan we in gesprek over rechtsbijstand met 

raadslid  Alexander Hammelburg.  

  

‘Who dunnit?’ Wie of wat is de oorzaak van gezondheidsverschillen? 

Het is heel lastig is om verschillen in de gezondheid te verbeteren. Gezondheid is erg afhankelijk van de verschillen in de SES variabelen (sociaal 

economische status). Een lage SES werkt altijd door in alle facetten van het leven. Tijdens deze sessie bespreken we enkele cases over de 

mogelijke oorzaken van gezondheidsverschillen. De moderator zal met de deelnemers op basis van wetenschappelijke feiten, de conclusies 

ondersteunen dan wel ontkrachten.  

 

Nieuwe landelijke regeling financiën afdelingen 

Het Landelijk Bureau neemt ons mee in de financiële plannen die effect hebben op de afdeling D66 Amsterdam. Landelijk penningmeester Michiel 

van der Eng zal een toelichting geven. Het gaat vooral over de vraag hoe we onze financiën landelijk en lokaal voorspelbaar, toekomstbestendig en 

solidair inregelen. 

Kansen én gelijkheid in de energietransitie 

In deze workshop ervaar je effecten van de energietransitie voor verschillende doelgroepen en ga je het gesprek 

met elkaar aan over wat een eerlijke verdeling van de lasten en de lusten zijn. Met raadslid Dehlia Timman. 

 

Samenwerken aan de economische agenda van D66 

Samen met raadslid Hülya Kat gaan we tijdens de deelsessie Economie graag in gesprek over welke onderwerpen 

jij belangrijk vindt voor de economische agenda van D66 Amsterdam: Waarmee kan D66 het verschil maken? Het 

wordt een interactieve sessie met als resultaat een lijst met onderwerpen waarmee de kennisgroep aan de slag 

kan gaan! 

 

Lagerhuisdebat over actuele Amsterdamse thema’s o.l.v. Nick Schoemaker 

In de plenaire zaal kan je meedoen aan een Lagerhuisdebat. De debatleider is Nick Schoemaker, werkzaam bij het 

Nederlands Debatinstituut en lid van team D-café Amsterdam.  

 

 



 

Agenda Algemene Afdelingsvergadering D66 Amsterdam 
22 september 2019,14.45 – 15.45 

Crea, Nieuwe Achtergracht 170 

 
14.45 Opening, welkom en vaststellen agenda, Elise Moeskops (voorzitter D66 Amsterdam) 

14.50 Mededelingen 

15.00 Vaststellen notulen vorige AAV: d.d. 7 juli 2019 

15.00 Fusie afdeling D66 Weesp en D66 Amsterdam 

 ▪Toelichting door Elise Moeskops en Leon de Lange (wethouder gemeente Weesp) en ruimte voor 

 vragen 

 ▪ Stemming: leden worden gevraagd in te stemmen met de fusie 

15.15 Stand van zaken organisatie deelafdelingen D66 Amsterdam, 

 door Tom Bouma en Niek Degen (voorzitters deelafdelingen West en Centrum) 

15.20 Moties voor landelijk congres en overige moties 

 ▪ Toelichting op agendapunt en proces 

 ▪ Per motie stemmen leden, voor of tegen indiening  op het landelijk congres namens  afdeling 

 D66 Amsterdam  

15.40 Uitreiking René van Veen award 

 

 



Het stadscongres wordt georganiseerd door het bestuur van D66 Amsterdam en onze fractie, samen met de Permanente 

Programmacommissie (PPC), de kennisgroepen en het fractiebureau. Kennismaken met onze raadsleden, wethouders of bestuur? Hieronder 

een ‘wie is wie’. Kennismaken met de kennisgroepen of PPC? Dat kan tijdens de deelsessies of vind hier meer informatie, en meld je aan als 

je mee wilt doen: https://amsterdam.d66.nl/meedoen/kennisgroepen/  
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