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Overzicht ingediende moties – 4 december 2019 
 
Dit is het overzicht van ingediende moties ten behoeve van de Algemene 
Afdelingsvergadering van D66 Utrecht van 4 december 2019.  
 
Er is een lokale motie ingediend. 
 
De wijze van behandeling van moties tijdens de AAV van 4 december vind je aan het eind 
van dit document. 
 

1. Voetbal kijk je samen 
 
Type: Lokale motie 
Indieners: Caspar Lombaers, Sibren van den Berg, Arjan Kleuver 
Advies bestuur: Neutraal 
 
De algemene afdelingsvergadering van D66 Utrecht bijeen op 4 december te Utrecht, 
 
Constaterende dat: 

● Het Nederlandse mannenvoetbalelftal zich geplaatst heeft voor het Europees 
Kampioenschap voetbal 2020. 

● Door deze mijlpaal het zeker is dat het Nederlands elftal minimaal 3 en hopelijk 7 
wedstrijden zal spelen tussen 12 juni en 12 juli 2020. 

 
Overwegende dat: 

● Voetbal een erg populaire sport is in Nederland die door alle lagen van de bevolking wordt 
gespeeld en bekeken.  

● Tegenstellingen in de maatschappij vaak breed worden uitgemeten maar dat samen naar het 
Nederlands elftal kijken juist het tegenovergestelde doet: het verenigt de inwoners van 
Utrecht. 

● Grote buitenschermen waarop het voetbal te zien is de meeste kans bieden dat 
"wildvreemden" elkaar tegenkomen en samen voetbal gaan kijken. 

● Het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal het goede voorbeeld heeft gegeven en de finale van 
het Wereldkampioenschap deze zomer op meerdere grote schermen in Utrecht te zien was. 

● Er voldoende ondernemers zijn die graag het plaatsen van een groot scherm organiseren (en 
betalen) maar daarbij wel een uitdaging hebben in het voldoen aan alle (terechte) regels 
rondom bijvoorbeeld publieke veiligheid. 

 
Roept de raadsfractie van D66 Utrecht op: 

● Om het college van B&W op de positieve elementen van grote buitenschermen voor 
sportwedstrijden te wijzen. 

● Om het college van B&W te verzoeken proactief en snel aan de slag te gaan om enthousiaste 
ondernemers te activeren en ondersteunen en zich welwillend op te stellen wanneer deze 
ondernemers op knelpunten stuiten. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Wijze van behandeling 
 
Behandeling van moties en amendementen tijdens AAV’s van D66 Utrecht 
 

Advies Wijze van behandeling 
Overnemen Zonder inhoudelijke behandeling, direct in stemming, tenzij 1 van de leden 

inhoudelijke behandeling wenst 

Neutraal Inhoudelijke behandeling 

Ontraden Inhoudelijke behandeling 
 

Inhoudelijke behandeling 

• insprekers worden uitgenodigd zich te melden 
• indiener krijgt de gelegenheid om motie of amendement toe te lichten (max. 1 minuut) 

• bestuur krijgt gelegenheid om advies toe te lichten (max. 1 minuut) 

• insprekerslijst wordt gesloten 
• iedere inspreker krijgt gelegenheid om in maximaal 30 seconden zijn/haar statement te 

maken of vraag te stellen 

• indiener krijgt na de bijdragen van alle insprekers de gelegenheid om te reageren op de 
insprekers (max. 1 minuut) 

• indiener krijgt zo nodig de gelegenheid om – gehoord de discussie – de tekst van de motie 
of amendement te wijzigen, mits de strekking van de motie hierdoor niet wezenlijk wijzigt. 

(de voorzitter kan de stemming over de motie of amendement uitstellen om de indiener de 
gelegenheid te geven om samen met één of meer van de aanwezige leden tot een helder 
wijzigingsvoorstel te formuleren) 

• de voorzitter brengt de (gewijzigde) motie of amendement zonder verdere discussie in 
stemming 

 

Stemming 

• door stemgerechtigde leden van de afdeling Utrecht (de registratie van 
afdelingslidmaatschap en stemrecht in de ledenadministratie (MijnD66) zijn leidend) 

• stemming gebeurt door handopsteken (voor en tegen) 

• stemming bij gewone meerderheid; d.w.z. dat alleen geldige voor- en tegenstemmen 
meetellen (blanco stemmen/onthouden van stemmen heeft dus géén invloed op de 
uitslag): 

o aangenomen als er van de uitgebrachte stemmen meer stemmen voor dan tegen 
zijn uitgebracht 

o verworpen als er van de uitgebrachte stemmen meer stemmen tegen dan voor 
zijn uitgebracht of als de stemmen staken 

• de Afdelingsprocedurecommissie (APC) houdt toezicht op de stemprocedure en het 
verloop daarvan. Als de stemming door handopsteken niet een duidelijk beeld geeft, gaat 
de Afdelingsprocedurecommissie op verzoek van de voorzitter, één van de aanwezige 
leden of uit eigen beweging de afdelingsprocedurecommissie over tot telling van de 
uitgebrachte stemmen. 

 
 


