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1. Opening en vaststelling agenda 

- Marieke v.d. Berg wordt voor deze AAV door de leden benoemd tot derde lid van de 

Afdelingsprocedurecommissie (APC).  

- Voorzitter Roel Masselink heet alle circa 50 aanwezigen welkom, in het bijzonder aan 

nieuwe leden die voor het eerst aanwezig zijn. 

- Agenda voor vanavond wordt zonder wijzigingen vastgesteld 

 

2. Bestuursmededelingen 

- 9 november landelijk congres 110 in Breda: meereismogelijkheid wordt aangeboden 
- Late publicatie van congresstukken over partijfinanciën en wijzigingen HR 
- Voorstel partijfinanciën: 

o voorstel voor overhevelen van deel lokale en regionale reserves naar 
algemene landelijke reserves 

o onderdeel van meerdere voorstellen die op een volgend congres worden 
voorgelegd essentie: bestemmingsreserves (waaronder verkiezingsreserve) 
blijven in principe buiten schot; algemene reserve daalt bij aanname van het 
voorstel onder het bedrag dat door AAV is vastgesteld als minimum; 

o bestuur heeft nog geen definitief standpunt ingenomen 
- Belangrijkste wijzigingsvoorstellen HR: 

o datum waarop uiterlijk een lijsttrekker voor TK-verkiezingen gekozen moet 
zijn wordt schuift 3 maanden naar achteren op 

o maximale (aansluitende) zittingstermijn voor volksvertegenwoordigers (in 
principe) twaalf jaar. 

- Leden spreken zorg over voorstel uit, aan autonomie van afdelingen wordt zeer gehecht 
- Geen amendementen voor deze AAV ingediend binnen de (ruimere) termijn.  
- Amendementen en moties op deze stukken voor congres dus niet via afdeling. 
- Deadlines voor indienen van moties en amendementen gemeld en ook vindbaar op 

website 
- In aanloop naar Verkiezingsprogramma TK2021 worden in het land fundamentsessies 

gehouden voor onderliggend manifest. Dit manifest wordt als werkbasis gepresenteerd 
op aankomend congres. 

- Uitnodiging voor + 1 Regiocongres op 28 september in Stedelijk Gymnasium Utrecht met 
inhoudelijk programma, banenmarkt, Rob Jetten als spreker en afsluitende borrel 

- Najaarscyclus Masterclass en D-Loquentia.  Aanbod 2=1: neem gratis een niet-lid mee. 
 
Ter besluitvorming 

3. Vaststellen notulen AAV 3 april 2019 
Verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld 
 

4. Verkiezingen 
- De kandidaten voor de verschillende vacatures worden in de gelegenheid gesteld zich te 

presenteren 
- APC licht stemprocedure toe. 

 
5. Behandeling van ingediende moties en amendementen 

Actuele politieke lokale motie 

https://utrecht.d66.nl/content/uploads/sites/3/2019/06/verslag-AAV-20190403.concept.pdf


- Omdat indiener van motie 1 lid is van de APC wordt voor de behandeling van deze 
motie Jorgen Verkerk door de leden benoemd als tijdelijk lid van de APC. 
Motie 1: verwijder democratie niet uit de openbare ruimte 
Motie aangenomen 

Lokale moties 
- Motie 2: je privacy staat buiten spel 

Motie aangenomen. 
De indieners wordt de suggestie gedaan om de motie ook als individuele motie 
landelijk in te dienen 

- Motie 3: op naar een gezonde, vrije studentenwoningmarkt! 
Motie  verworpen 

- Motie 4: vrijheid van meningsuiting zolang de voorrang strekt? 
Motie aangenomen 

Moties voor landelijk congres 110 
- Motie 5: maak onderwijsvrijheid ondergeschikt aan het recht op gelijke 

behandeling 
Motie verworpen 

- Motie 6: bijzonder onderwijs is nog geen religieus onderwijs  
- Motie verworpen 
- Motie 7: stop de staatsbekostiging van onderwijs met een religieuze richting! 

Motie verworpen 
De suggestie wordt gedaan om de motie in bewerkte vorm als individuele motie 
landelijk in te dienen. 

- Motie 8: beperk de bekostiging van bijzonder onderwijs tot de kerndoelen! 
- Motie verworpen 
- Motie 9: verdwenen Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen 

Motie aangenomen 
- Motie 10: al te goed is buurmans gek 

Motie aangenomen 
 Moties 9 en 10 worden namens de afdeling ingediend voor congres 110. 
 
Ter informatie/meningsvorming 

6. Update vanuit de fractie en college  
- Fractievoorzitter Jony Ferket geeft een update vanuit de fractie. 

 
7. Terugkoppeling moties 

De op de vorige AAV aangenomen motie ‘Met het oog op jongere toekomst’ is door het 
bestuur in uitvoering genomen. Concreet is dit bijvoorbeeld gebeurd bij de tarieven voor 
deelname aan de Masterclass en het meevaren bij de Utrecht Canal Pride. 
 

8. Afscheid vertrekkende bestuursleden 
Vertrekkende bestuursleden Tijs Heunks, Charlotte Piekhaar, Wouter Saes en Tim Nieman 
worden toegesproken en bedankt voor hun inzet.  
 

9. Uitslag verkiezingen 
De APC maakt de uitslag van de interne verkiezingen bekend. Gekozen zijn: 

a. Margot Aelen, permanent lid APC,  
b. Robert Landheer, Penningmeester,  
c. Gudo Borger, Algemeen Bestuurslid Debat en Activiteiten,  
d. Ilja Klink, Algemeen bestuurslid Talent en Talentontwikkeling en  
e. Adriëtte Sneep, Algemeen Bestuurslid Ledenwerving en –binding.  

 



10. Rondvraag 
Niemand maakt gebruik van de rondvraag 
 

11. Aankomende activiteiten 
Het overzicht van aankomende activiteiten wordt gepresenteerd. 
 

12. Sluiting  
Voorzitter Roel Masselink sluit de vergadering om 22.30 uur 

 


