Ter behandeling op de AAV van 22 november 2020 van D66 Amsterdam
Motie van Bestuur D66 Amsterdam
Deelnamebesluit Verkiezingen Deelafdelingen Mandaat

Soort
Motie

Gericht aan
Alle leden

Constaterende dat:
•

De deelafdelingen in beginsel onderdeel van de afdeling Amsterdam zijn;

•

De deelafdelingen ook een eigen mandaat voor besluitvorming hebben;

Overwegende dat:
•

Het bestuur van D66 Amsterdam in goed overleg met de deelafdelingsbesturen staat en het verzoek is
geweest van sommige afdelingen om hen volledig te ontzorgen met betrekking tot het deelnamebesluit.

•

Andere deelafdelingen wel degelijk lokale aanpassingen willen maken en/of een eigenbesluit willen nemen.

Verzoekt de AAV:
•

•

Te besluiten dat deelafdelingen die niet voor 31 december 2020 een ander besluit nemen: deelnemen aan de
gemeentelijke verkiezingen per deelgebied op de volgende wijze: (zie volgende bladzij)

Deelnamebesluit Stadsdeelcommissies 2022
De Algemene Afdelingsvergadering van D66 Amsterdam, bijeen op 22 november 2020,
besluit:
deel te nemen aan de stadsdeelcommissieverkiezingen van de deelgebieden binnen de stadsdelen
van Amsterdam, van 16 maart 2022 met een lijst onder de bij de Kiesraad geregistreerde aanduiding
Democraten 66 (D66);
1.

met betrekking tot de verkiezing van personen voor de kandidatenlijst:
a. De lijst zal geen lijsttrekker bevatten.
b. n.v.t;
c. het aanvangs- en sluitingstijdstip van aanmelding van aanmelding voor kandidaten
vast te stellen op dinsdag 15 juni 2021, 00:00 tot en met maandag 30 augustus 2021,
23:59;
d. n.v.t;
e. het aanvangs- en sluitingstijdstip van de stemming voor de overige kandidaten vast te
stellen op maandag 25 oktober 2021 tot maandag 8 november 2021;
f. geen van de kandidaten heeft steunverklaringen nodig;
g. het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de stemming voor de kandidaten
voor plaatsing op de definitieve kandidatenlijst vast te stellen op 10% indien er meer
dan 4 kandidaten zich gekandideerd hebben;
h. het maximaal aantal kandidaten dat geplaatst wordt op de kandidatenlijst vast te
stellen op 6;
i. een lijstadviescommissie (LAC) in te stellen, conform bijlage 2;
j. n.v.t
k. de hoogte van het percentage voor de politieke afdracht regeling voor
stadsdeelcommissieleden vast te stellen op 3%*;
l. de verantwoordelijkheden van een verkiezingscommissie (VC) onder te brengen bij de
VC van de centrale stad;
m. het afdelingsbestuur een mandaat te geven om maximaal een (1) lijstduwer te zoeken
en als zodanig te presenteren en te plaatsen op de conceptkandidatenlijst.
2. dat dit deelnamebesluit komt te vervallen mits een betreffende deelafdeling besluit voor 31
december 2020 een ander deelafdelingsbesluit te nemen.

Ter verduidelijking: dagelijks bestuurders worden hiervan uitgesloten – zij vallen onder de regeling van de
centrale stad.
*

Instellingsbesluit Lijstadviescommissie
Voor de stadsdeelcommissieverkiezingen per gebied van 16 maart 2022 in Amsterdam

Doel
De Lijstadviescommissie (LAC) heeft als doel om een advies aan de leden op te stellen voor de plaatsen 1 tot en met 6
op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 in Amsterdam. Dit advies wordt aan de leden
voorgelegd bij de interne verkiezing van de kandidaten voor de lijst.

Werkwijze
De kandidaten hebben een gesprek met de LAC. Na deze gesprekken stelt de LAC haar advies op. De kandidaten wordt
vervolgens hun plek op de advieslijst (onder embargo) medegedeeld. Zij krijgen vervolgens 4 dagen de tijd (H.R. art.
6.13.3) om een reactie van 300 woorden te geven. Deze reactie wordt aan het advies toegevoegd bij de publicatie. De
LAC stelt een advies op aan de hand van individuele volgorde van de leden – na interne stemming wordt er een
onderscheid gemaakt tussen verkiesbare en niet-verkiesbare kandidaten.

Samenstelling
De lijstadviescommissie zal uit tenminste 2 personen bestaan:
1.
2.
3.
4.

De afdelingsvoorzitter van de betreffende deelafdeling;
Een persoon met ervaring in werving en selectie en/of;
Een persoon met ruime politieke ervaring en/of;
Een persoon buiten D66 Amsterdam van de betreffende deelafdeling.

Leden van de Lijstadviescommissie mogen zelf geen kandidaat zijn voor de verkiezing waar zij een advies over
uitbrengen.

Opdracht
De LAC houdt rekening met een juiste afspiegeling van het gebied bij gelijke geschiktheid van kandidaten. De LAC
streeft naar een zo groot en goed mogelijke lijst, voornamelijk binnen het verkiesbare deel. De LAC vraagt de
kandidaten naar integriteit, en de intentie om 4 jaar te blijven zitten.

De LAC stelt vooraf heldere procedures op zodat het open en transparant is hoe de werkwijze van de LAC is.

