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Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Vaststellen notulen vorige AAV, d.d. 7 juli 2019

4. Fusie afdeling D66 Weesp en D66 Amsterdam

a. Toelichting door Elise Moeskops en Leon de Lange (wethouder gemeente Weesp) en ruimte voor vragen

b. Stemming: leden worden gevraagd in te stemmen met de fusie

5. Stand van zaken organisatie deelafdelingen D66 Amsterdam, door Tom Bouma en Niek Degen (voorzitters deelafdelingen 

West en Centrum)

6. Moties voor landelijk congres en overige moties

a. Toelichting op agendapunt en proces

b. Per motie stemmen leden, voor of tegen indiening op het landelijk congres 

namens afdeling D66 Amsterdam

7. Uitreiking René van Veen award 

8. Rondvraag

9. Sluiting



Mededelingen



In Memoriam
Kees Stoffel
1947-2019



In Memoriam
Hans Onno van den Berg
1947-2019



Moties voor Landelijk Congres en Overige Moties



Politieke motie: Gezondheidsrisico's 5G
Indiener enwoordvoerdermotie:

1. Hans Mol

Constaterende dat:

1. Overheid en telecomaanbieders het 5G netwerk zo snel mogelijk in Nederland en Amsterdam willen invoeren, waarbij in
Amsterdam ca 10.000 zenders geplaatst dienen te worden

2. Nederlandse stralingsnormen een van de hoogste van de wereld zijn

3. Het standpunt van EZ en de gezondheidsraad is dat er geen aanwijzingen zijn voor gezondheidsgevaar

4. Diverse steden in NL, Europa en VS (wo Maastricht, Brussel, Silicon Valley!) Reeds bezwaren ingediend hebben i.v.m. verwachte
gezondheidsrisico's

5. Het nieuwe 5G netwerk vele malen sterker is dan het huidige netwerk

Overwegende dat:

1. In een dichtbevolkte stad als Amsterdam de straling nog vele malen hoger is dan het gemiddelde in Nederland

2. Straling als het nieuwe fijnstof gezien wordt

3. De ICNIRP richtlijnen al meer dan 20 jaar oud zijn, waarbij geen rekening gehouden wordt met de constante blootstelling aan
straling

4. Uit meer dan 10.000 onderzoeken naar voren komt dat rf-straling schadelijk is voor mens en planeet

5. Ook het college van B&W onlangs haar zorgen geuit heeft

Verzoekt:

1. De D66 fractie Amsterdam om het college tot bedachtzaamheid te vragen bij de implementatie van het 5G netwerk

2. De D66 fractie Amsterdam om het college op te vragen op welke wijze de stralingslimieten in Amsterdam gemonitord zullen
worden, wat de effecten van het 5G netwerk hierop zullen zijn en hoe snel de nieuwe Europese richtlijn in Amsterdam
geïmplementeerd wordt.



Moties Landelijk Congres



Noodrem Sociale Advocatuur
Indiener en woordvoerder motie:

1. Julian Gijsen

Constaterende dat:

1. uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de sociale advocatuur jaarlijks 127 miljoen te kort komt op de begroting om adequaat te kunnen

functioneren;

2. inmiddels 7 op de 10 sociaal advocaten door de lage vergoedingen overweegt te stoppen;

3. de Nederlandse Orde van Advocaten heeft vastgesteld dat de toestroom van jonge advocaten in de sociale advocatuur aan het opdrogen is;

4. de Nederlandse Orde van Advocaten op 4 september 2019 aan minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft geschreven dat in de komende 3

jaren 25 tot 30 miljoen euro vrijgemaakt moet worden om de acute problemen op te lossen;

5. de begrotingstekorten er volgens de Nederlandse Orde van Advocaten voor zorgen dat mensen met een laag inkomen straks niet adequaat meer

voor hun rechten kunnen opkomen;

6. de Tweede Kamer op 19 september 2019 met ruime meerderheid een D66 motie heeft aangenomen om tijdelijke maatregelen te treffen teneinde

de teloorgang van de sociale advocatuur tegen te gaan;

Overwegende dat:

1. de sociale advocatuur een van de bouwstenen van de rechtsstaat vormt;

2. de gang naar de rechter voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat daarmee iedereen, ongeacht inkomen, de beschikking moet kunnen hebben

over een advocaat;

3. een van de pijlers van D66 het koesteren van grondrechten is, en een grondrecht wordt aangetast als mensen niet meer in staat gesteld worden om

effectief voor hun rechten op te komen;

Verzoekt:

1. om minister Dekker voor rechtsbescherming ertoe te bewegen in ieder geval de gevraagde 30 miljoen euro te investeren in de vergoedingen voor

de sociale advocatuur;

2. zich maximaal in te spannen om de overige tekorten in de sociale advocatuur op korte termijn weg te nemen zodat de sociale advocatuur weer

adequaat kan functioneren;

3. en gaat over tot de orde van de dag.



Schappen Kinderopvang uit Werkkostenregeling
Indiener enwoordvoerdermotie:

1. Attie Wang

Constaterende dat:

1. Kinderopvang hoge kosten met zich meebrengt voor ouders

2. Zelf voor kinderen zorgen en niet werken vaak netto een soortgelijk effect heeft

3. Ouders hierdoor voor een keuze staan die in beide gevallen financieel soortgelijk uitpakt

4. Dit geen stimulerend effect heeft op de arbeidsparticipatie en een level playing field voor gezinnen om aan de arbeidsmarkt te blijven participeren.

5. Ondernemingen die arbeidsparticipatie willen stimuleren door kinderopvang gratis of voordeliger aan te bieden en te organiseren, worden belemmerd

door fiscale regelingen

6. deze fiscale regeling houdt in dat wanneer een werkgever kinderopvang zou willen faciliteren, dit fiscaal gezien onder de ‘werkkostenregeling’ komt te

vallen. De werkkostenregeling houdt in dat een werkgever maximaal 1,2% van het totale fiscale loon mag besteden aan onbelaste vergoedingen aan

zijn/haar werknemers. Dit heeft tot gevolg dat ondernemingen hiervoor additioneel belast worden. Het vertrekpunt in de belastingwetgeving is

namelijk dat loon belast wordt en in dit geval zal dit worden aangemerkt als loon in natura (loon dat is uitgekeerd niet in geld maar in de vorm van

producten of diensten). In de belastingwetgeving dienen ondernemingen hiervoor het aantal uren kinderopvang maal een normtarief conform ‘Wet

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ te hanteren of de factuurwaarde zoals op een factuur is weergegeven, mits de kinderopvang bij een

derde is ingekocht.

7. Ondernemingen door de beperkte ruimte van de werkkostenregeling in de praktijk hier weinig gebruik maken van het aanbieden van kinderopvang en

daardoor er in de praktijk weinig belastinginkomsten worden gegenereerd uit hoofde van het aanbieden van gratis kinderopvang.

Overwegende dat:

1. Het in een vergrijzende samenleving van belang is dat de overheid maximale arbeidsparticipatie stimuleert.

2. De overheid daarbij meer ruimte moet geven aan de markt om een bijdrage te leveren aan het wegnemen van drempels op het gebied van

arbeidsparticipatie van ouders, waarin zoveel mogelijk voorkomen dient te worden om een tweedeling te creëren tussen werken en niet werkenden

3. De huidige situatie onnodige fiscale belemmeringen vormen, waardoor in de praktijk ondernemingen ontmoedigd worden om op het gebied van

kinderopvang een bijdrage te kunnen leveren.

Verzoekt:

1. De Tweede Kamer fractie om voorstellen in te dienen in de Kamer om onnodige fiscale belemmeringen op te heffen om de arbeidsparticipatie toe te

laten nemen, zoals het wijzigen van de werkkostenregeling t.b.v. kinderopvang



Voorkomen radicalisering jongeren Iraaks Koerdistan
Indiener enwoordvoerder motie:

1. Pieter de Zwart & Lidwien van Langen

constaterende dat:

1. NGO’s, zoals Spark, inzetten op het voorkomen van vroege radicalisering bij jongeren door
leraren in Irak te helpen bij het signaleren van vroege radicalisering bij jongeren en ze hierin
te coachen;

overwegende dat:

1. net als in Nederland media en social media een belangrijke rol spelen bij de meningsvorming
van jongeren. Jongeren worden gestimuleerd om een weerwoord te geven, o.a. op social
media. Het ondersteunen van leraren is een manier om toekomstig terrorisme te
voorkomen;

2. voorkoming van radicalisering in Irak en andere landen van het Midden Oosten een
investering is in een structurele oplossing om terrorisme, internationaal en in Nederland, te
voorkomen;

spreekt uit dat:

1. de minister Kaag structureel moet investeren in NGO’s, zoals bijvoorbeeld Spark, teneinde
vroege radicalisering bij jongeren in het Midden Oosten tegen te gaan;



Fusie Afdeling D66 Weesp & D66 Amsterdam



Fusie Afdeling D66 Weesp & D66 Amsterdam 
Toelichting

–Elise Moeskops 

–Leon de Lange 
– Wethouder Gemeente Weesp



Fusie Afdeling D66 Weesp & D66 Amsterdam 
ToelichtingOverwegende dat de gemeente Weesp reeds ambtelijke gefuseerd is en op termijn bestuurlijk zal fuseren

met de gemeente Amsterdam, de D66 afdeling Weesp in haar AAV van 22 september 2019 besloten heeft

om als afdeling op te gaan in de afdeling D66 Amsterdam, mits de afdeling D66 Amsterdam daar mee

instemt, en verder te gaan als gezamenlijk afdeling genaamd D66 Amsterdam met een gezamenlijk bestuur

maar met afzonderlijke fracties in iedere gemeente, wordt gevraagd aan de leden van D66 Amsterdam om in

te stemmen met dit fusievoorstel.

Het voorstel betreft de fusie van D66 Weesp en D66 Amsterdam waarbij op 22 september 2019 besloten

wordt om de D66 afdeling Weesp op te laten gaan in de D66 afdeling Amsterdam en dit te effectueren per 1

januari 2020. Bij een positief besluit van de leden van D66 Amsterdam zal D66 Weesp zich voegen bij D66

Amsterdam waarbij D66 Weesp tot het moment van bestuurlijke fusie van de Gemeenten Weesp en

Amsterdam als deelafdeling zal fungeren, onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het centrale

bestuur van de Afdeling Amsterdam aangevuld met een projectbestuurslid Weesp.

Indien, om wat voor reden dan ook, de bestuurlijke fusie tussen de beide gemeenten geen doorgang zal

vinden, zal de deelafdeling Weesp in overleg met de afdeling Amsterdam in overleg treden over de

gezamenlijke toekomst.

Gaat over tot de orde van de dag.

Fusiebesluit D66 Weesp & D66 Amsterdam



Fusie Afdeling D66 Weesp & D66 Amsterdam

STEMMING



Fusie D66 Weesp en D66 Amsterdam!!!!!!!



Politieke Toelichting: AEB
Reinier van Dantzig en Udo Kock



Ruimte voor vragen



Voorgenomen Instellingsbesluit
Presentatie aan Leden D66 Amsterdam



Reglementaire Toelichting

VanHuishoudelijk Reglement D66

Artikel 6.14 Instellenwethouders- / gedeputeerdecommissie (WAC)

1. De ledenvergadering op het betreffende niveau stelt vast op welke wijze een wethouders- dan wel

gedeputeerdencommissie wordt opgesteld. Hiertoe stelt zij een instellingsbesluit vast.

2. Het instellingsbesluit omvat:

a. de samenstelling van de commissie;

b. de wijze waarop geïnteresseerden zich kunnen melden;

c. de wijze waarop de commissie tot haar advies komt.

3. Het advies is niet bindend en wordt ter kennis gebracht aan de betreffende fractie geldend na de verkiezingen.

4. Bij tussentijdse invulling van de functie voor wethouder dan wel gedeputeerde, is het bestuur op het betreffende niveau

bevoegd het instellingsbesluit vast te stellen.



Profiel wethouder D66 Amsterdam
Algemeen

– Om de stad goed te besturen en om alle inwoners
van Amsterdam de kansen te bieden die ze
verdienen, nu en in de toekomst zoeken we een
wethouder met passie. Voor de stad én voor het
sociaalliberale gedachtegoed. De wethouder is het
boegbeeld van D66 in het Amsterdamse College.
Een gedreven bestuurder, die inspireert en kiezers
en leden aan de partij weet te binden. De
wethouder is communicatief sterk, debatteert op
overtuigende, sympathieke wijze en kan goed
omgaan met de media.

De wethouder:

– Draagt verantwoordelijkheid voor Amsterdam en
de toekomst van haar inwoners en ondernemers.

– Is het gezicht van D66 in het Amsterdamse
stadsbestuur.

– Werkt nauw en collegiaal samen met de
burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad,
stadsdelen, ambtelijk apparaat, de afdeling D66
Amsterdam en de stad.

– Onderhoudt korte lijnen met landelijke politiek,
provincie en rijksoverheid, als vertegenwoordiger
van Amsterdam.

– Bestuurt en geeft leiding vanuit de inhoud en is
betrokken bij de portefeuilles van de rest van het
college.

– Beïnvloedt de agenda van het college aan de hand
van het coalitieakkoord, het
verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam en de
input van de fractie.

– Heeft een representatieve functie in de stad en zal
zo veel mogelijk buiten het stadhuis aanwezig zijn

– De wethouder neemt op zich om actief deel te
nemen aan het publieke debat door
maatschappelijke problemen actief te agenderen
in media en in de stad.

– De wethouder is een integraal onderdeel van de
politieke vereniging van D66 Amsterdam en is
aanwezig bij AAV’s en andere relevante
partijbijeenkomsten.

Competenties

– Visie: vermogen zaken in een breder kader te
zetten; conceptueel en beleidsmatig denken met
daarbij de lange termijn voor ogen.

– Politieke sensitiviteit: weet anderen effectief te
beïnvloeden.

– Leervermogen: verdiept zich in ideeën en
theorieën van zijn ‘stakeholders’ .

– Onderhandelen: kan verschillende strategieën
inzetten om tot een resultaat te komen.

– Oordeelsvorming: betrekt de mening (informatie)
van anderen bij het vormen van een mening.

– Ondernemerschap: gaat risico’s aan om bepaalde
doelen te behalen aansturen: weet anderen te
bewegen gestelde doelen te behalen.

– Coachen: beschikt over leidinggevende, sturende
en coachende kwaliteiten.

– Inventief en onorthodox denken.

– Van de wethouder wordt verwacht dat hij actief
campagne voert voor D66 tijdens verschillende

campagnes.

– Een goede bestuurder weet dat naast inhoud ook
beeldvorming van belang is en zal zich te allen
tijde rekenschap geven dat beleid vertaalt moet
worden naar de Amsterdammer via
bijeenkomsten en (mainstream en social) media.

Ervaring en vereisten

– De kandidaat heeft inhoudelijke kennis en
ervaring met de portefeuilles die zij/hij als
wethouder zal beheren, danwel aantoonbare
bestuurlijke en/of politieke ervaring.

– Hij of zij onderschrijft het gedachtegoed van D66
voor de volle 100%.

– Hij of zij beschikt over uitstekende
communicatieve vaardigheden.

– De wethouder is vanaf zijn/haar aantreden
fulltime beschikbaar voor de functie.

– Hij/zij woont in Amsterdam of heeft een
aantoonbare relatie met de stad en is bereid naar
Amsterdam te verhuizen.

– De kandidaten hebben kennis van de
gemeentelijke issues en (machts)verhoudingen.

– Kandidaten hebben een uitstekend netwerk in de
partij en treden verbindend op richting het college
en de fractie.

– Gezien de bijzondere en korte periode waarin de
wethouder in functie treedt, zoeken we

– kandidaten die zich snel dossiers eigen kunnen
maken.



Voorgenomen Instellingsbesluit-
Wethouders Adviescommissie (WAC)
Het bestuur van D66 Amsterdam, bijeen op 23 september 2019,

1. Besluit het profiel van de wethouder vast te stellen zoals bijgevoegd, conform bijlage a.

2. Besluit tot het instellen van een Wethouders adviescommissie (WAC), zoals bedoeld in artikel 6.14 van het Huishoudelijk Reglement.

Taak

1. De WAC heeft tot taak om voor de Raadsfractie een niet-bindend advies op te stellen over de mate van geschiktheid van de wethouders

kandidaten, naar aanleiding van de tussentijdse invulling van de functie van wethouder, op basis van het bijgevoegde persoonsprofiel.

2. De WAC heeft tot taak om zich hierbij specifiek te laten leiden door de geschiktheid van de kandidaat voor de vrijgevallen D66-portefeuille

binnen het college; die van wethouder Financiën, Economische Zaken, Haven, Marine terrein, Schiphol en Zuidas.

Werkwijze

1. Het advies voor de wethouders wordt als volgt opgesteld:

2. Kandidaten kunnen per mail (wac@d66amsterdam.nl) hun interesse melden tot en met woensdag 3 oktober 2019 23:59 uur, door middel

van het insturen van een motivatiebrief met CV. De WAC zal een eerste selectie op basis van de brieven doen, alvorens over te gaan tot

tenminste één gespreksronde.

3. In overleg met de kandidaat kan de WAC aanvullende informatie verzamelen.

4. De WAC zal haar advies als volgt vormgeven: de WAC zal kandidaten aan de fractie voordragen, gesorteerd op volgorde van geschiktheid.

Het advies wordt alleen aan de fractie voorgelegd van de personen die daarvoor hun (expliciete) toestemming hebben gegeven.

5. De WAC zal op korte termijn gesprekken met de kandidaat wethouders voeren en de fractie zo spoedig mogelijk van advies voorzien.

mailto:wac@d66amsterdam.nl


Voorgenomen Instellingsbesluit-
Wethouders Adviescommissie (WAC)
Samenstelling

1. De WAC zal bestaan uit vier personen:

1. Een fractielid van D66 Amsterdam; te weten Marijn

Bosman

2. Een extern adviseur met ruime politiek-bestuurlijke

ervaring; te weten Alexander Rinnooy Kan

3. De zittend wethouder; te weten Simone Kukenheim

4. De voorzitter van D66 Amsterdam; te weten Elise

Moeskops

2. Leden van de WAC kunnen zelf geen kandidaat zijn

voor de functie waar zij advies over uitbrengen.

3. De WAC is gehouden aan strikte geheimhouding ten

aanzien van de personen waarmee is gesproken en de

inhoud van die gesprekken, net als eenieder die

(daartoe genodigd) kennisneemt van de adviezen van

de WAC. Het bestuur is gemandateerd om de leden

van de WAC aan te stellen.

Marijn Bosman Alexander Rinnooy Kan

Simone Kukenheim Elise Moeskops



Uitreiking René van Veen Award 



Rondvraag



Sluiting




