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Procedurevoorstel behandeling amendementen 
verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Overwegende dat: 

– er veel amendementen op het verkiezingsprogramma worden verwacht 
(voor de GR 2018 waren het er 158); 

– over alle in behandeling genomen amendementen op de 
afdelingsvergadering van 21 november besloten zal worden; 

– de discussie over amendementen die raken aan de kern van het 
verkiezingsprogramma zonder nadere procedures ondersneeuwt;  

– artikel 5.5 afdelingsreglement voorschrijft dat de afdelingsvergadering 
beslist op welke wijze amendementen in behandeling worden genomen;  

– op landelijk niveau nadere soortgelijke procedures bestaan, 

Vraagt het bestuur de afdelingsvergadering te besluiten de amendementen 
op het verkiezingsprogramma als volgt in behandeling te nemen: 

– Een amendement op het Verkiezingsprogramma wordt door minimaal 5 
leden (inclusief de indiener) ondersteund en wordt uiterlijk maandag 1 
november ingediend via het formulier op amsterdam.d66.nl  

– De permanente programmacommissie voorziet alle amendementen van  de 
classificatie “tekstueel of “inhoudelijk” en in ieder geval de inhoudelijke 
amendementen van het advies “overnemen”, “ontraden”, “neutraal”  of 
“gewijzigd overnemen” , eventueel met toelichting. Ook brengt de 
permanente programmacommissie een volgorde aan voor behandeling op 
de afdelingsvergadering en een clustering van amendementen die 
gezamenlijk behandeld kunnen. In beginsel geldt binnen een cluster dat 
het meest verstrekkende amendement het eerst in stemming komt.  

– De classificatie, adviezen en clustering van de permanente 
programmacommissie worden uiterlijk maandag 8 november met de leden 
gedeeld. 

– Amendementen waarover de permanente programmacommissie 
“overnemen” adviseert worden op de afdelingsvergadering van 21 
november zonder verdere behandeling aangenomen, tenzij een lid voor 
het begin van de afdelingsvergadering aangeeft een dergelijk 
amendement toch apart in stemming te willen brengen. 

– Amendementen die de programmacommissie classificeert als “tekstueel” 
worden niet behandeld en door de programmacommissie naar eigen 
inzicht verwerkt, tenzij een lid voor het begin van de 
afdelingsvergadering aangeeft een dergelijk amendement toch apart in 
stemming te willen brengen.  

– Als de permanente programmacommissie “gewijzigd overnemen” 
adviseert, wordt voor discussie over het amendement aan de indiener 
gevraagd of hij akkoord gaat met het voorstel van de permanente 
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programmacommissie. Als de indiener akkoord gaat, is het amendement 
gewijzigd en wordt het advies veranderd in “overnemen”. Als de indiener 
niet akkoord gaat, wordt over het oorspronkelijke amendement gestemd.  

– Tot de stemming kan (bijv. naar aanleiding van de discussie op de 
afdelingsvergadering) indiener het eigen amendement aanpassen en de 
permanente programmacommissie het advies wijzigen. 

1. Voor (clusters van) amendementen die in stemming worden gebracht 
hanteren we het volgende proces: 

2. Toelichting indiener (1 per amendement), indien gewenst, maximaal 30 
seconden, 

3. Toelichting bestuur of permanente programmacommissie, indien 
gewenst, maximaal 30 seconden,  

4. Ruimte voor reacties uit de zaal, maximaal 30 seconden per inspreker, 

5. Reactie op de zaal door bestuur of permanente programmacommissie, 
indien gewenst, maximaal 30 seconden na 1 of 2 insprekers; maximaal 
een minuut na meer dan 2 insprekers 

6. Reactie op de zaal door indiener (1 per amendement), indien gewenst, 
maximaal 30 seconden na 1 of 2 insprekers; maximaal een minuut na 
meer dan 2 insprekers 

7. Stemming (per amendement) 

– Het is mogelijk dat, door het aannemen van één amendement, andere, 
daarmee strijdige amendementen in hetzelfde cluster, komen te 
vervallen. Dit zal tijdens de behandeling van het cluster worden 
aangegeven door de voorzitter van de vergadering. 

– De afdelingsvergadering machtigt het bestuur om na afloop van de 
vergadering van 21 november 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.  

– Deze motie gaat ervan uit dat de ALV 21 november live plaatsvindt. 
Mocht de ALV online plaatsvinden, dan wordt de procedure volgens 
bovenstaande uitgangspunten naar de online situatie vertaald.  


