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D66 Utrecht Algemene Afdelingsvergadering – 2 december 2020 
Overzicht ingediende moties en amendementen  
 
Hieronder een overzicht van de ingediende moties en amendementen die behandeld zullen 
worden tijdens de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Utrecht van woensdag 2 
december 2020. De agenda en de stukken voor deze AAV zijn te vinden op de website: 
https://utrecht.d66.nl/agenda/algemene-afdelingsvergadering-4/  
 

Amendementen op overzicht van proces- en 
instellingsbesluiten GR22 
 

Amendement no. 1 
Titel van het amendement: START OP TIJD MET DE 

LIJSTTREKKERSVERKIEZINGEN 
Naam van het te amenderen 
stuk: 

Proces- en instellingsbesluiten Gemeenteraadsverkiezingen 
2022 

Naam indiener: Roel Masselink 
Naam mede-indieners: Jelmer Schreuder, Sander van de Wolfshaar 
Naam woordvoerder: Roel Masselink 
Doel: (kiezen) wijzigen 
Regelnummer vanaf: Sub c en Sub e 
Regelnummer tot:  
Huidige tekst: c. de aanmelding voor de kandidaatstelling van lijsttrekker 

opent op donderdag 15 april 2021. De kandidaatstelling sluit 
op zaterdag 15 mei 2021 om 23.59uur. 
 
e. de stemming voor de lijsttrekker opent op donderdag 27 mei 
en sluit op woensdag 09 juni 2021 om 23.59u. 

Voorgestelde tekst: c. de aanmelding voor de kandidaatstelling van lijsttrekker 
opent op donderdag 1 april 2021. De kandidaatstelling sluit 
op zaterdag 1 mei 2021 om 23.59u. 
 
e. de stemming voor de lijsttrekker opent op maandag 17 mei 
2021 en sluit op zondag 30 mei 2021, 23.59u. 

Toelichting: De lijsttrekkersverkiezing en -uitslag lijkt nu plaats te gaan 
vinden tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Dit is 
onwenselijk. 
Daarom zowel de openstelling van de kandidaatstelling als de 
start van de verkiezingen twee weken naar voren gehaald. 
 
Door de verkiezing te laten starten op de maandag na het 
Hemelvaartweekend, wordt voorkomen dat de uitslag van de 
verkiezingen samenvalt met een raadsdag. De verkiezing staat 
volgens de regels maximaal 2 weken open.  

Bestuursadvies Overnemen 
 
Het bestuur begrijpt de onwenselijkheid van de 
bekendmaking van de uitslag tijdens een raadsdag en 
neemt het amendement daarom graag over.  
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Amendement no. 2 
Titel van het amendement: 50 is teveel 
Naam van het te amenderen 
stuk: 

Proces- en instellingsbesluiten Gemeenteraadsverkiezingen 
2022 

Naam indiener: Benjamin Meijer 
Naam mede-indieners: Sander van de Wolfshaar, Roel Masselink 
Naam woordvoerder: Benjamin Meijer 
Doel: (kiezen) wijzigen 
Regelnummer vanaf: Sub g 
Regelnummer tot:  
Huidige tekst: ..op 50 stemgerechtigde leden. 
Voorgestelde tekst: ..op 1% van het aantal stemgerechtigde leden op de dag 

voorafgaand aan de openstelling van de kandidaatstelling voor 
lijsttrekker. 

Toelichting: Het doel van de ondersteuningsverklaringen is het laten zien 
van steun, niet het opwerpen van onrealistische drempels. 
Daarbij is niet onderbouwd waarom de drempel voor 
kandidaatstelling lijsttrekker in Utrecht verhoudingsgewijs 
veel hoger zou moeten zijn dan voor heel D66.  De landelijke 
richtlijn is 1% van het aantal stemgerechtigde leden. De 
voorgestelde 50 ondersteuningsverklaringen is niet alleen een 
forse afwijking van die landelijke richtlijn, maar ook een 
verdubbeling van ten opzichte van het aantal benodigde 
verklaringen dat voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 
en 2014 werd gehanteerd (toen 25).  

Bestuursadvies Neutraal 
 
Het bestuur beoogde met 50 verklaringen te waarborgen 
dat kandidaat-lijstrekkers voldoende draagvlak hebben 
binnen onze politieke vereniging. Deze steunbetuigingen 
kunnen ook digitaal verzameld worden (zeker nu in 
verband met COVID van belang).  
 
Het bestuur kan zich ook inleven in de argumenten van de 
indieners, maar laat de discussie graag over aan de leden 
tijdens de AAV.  
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Amendementen op het instellingsbesluit LAC 
 

Amendement no.  3 
Titel van het amendement: Niet altijd 2 tot en met 40 
Naam van het te amenderen 
stuk: 

Instellingsbesluit lijstadviescommissie (LAC) 

Naam indiener: Benjamin Meijer 
Naam mede-indieners: Margot Aelen, Roel Masselink, Joriet van Eck, Jelmer 

Schreuder 
Naam woordvoerder: Benjamin Meijer 
Doel: (kiezen) Wijzigen 
Regelnummer vanaf: 51 
Regelnummer tot: 52 
Huidige tekst: De LAC maakt hierbij een advies voor de plekken 2 tot en met 

40 van de kandidatenlijst. 
Voorgestelde tekst: Het aantal personen dat de LAC op de advieslijst plaatst 

betreft maximaal het aantal plekken dat beschikbaar is voor 
overige kandidaten op de lijst, dat wil zeggen de maximale 
lijstomvang minus de lijsttrekker en de plekken die voor 
lijstduwers zijn gereserveerd. 

Toelichting: De huidige formulering gaat er vanuit dat er altijd voldoende 
geschikte kandidaten zijn voor de plekken 2 tot en met 40. Er 
kunnen meerdere redenen zijn waarom de LAC niet tot een 
advieslijst van 39 personen zoals de tekst in het 
bestuursvoorstel nu wel feitelijk voorschrijft. Redenen kunnen 
zijn onvoldoende aanmeldingen of aanmeldingen van 
onvoldoende kwaliteit. De voorgestelde tekst biedt de 
mogelijkheid om in die gevallen een kortere advieslijst op te 
stellen. 

Bestuursadvies Overnemen 
 
Dit is een waardevolle verduidelijking voor het geval dat 
er inderdaad minder dan 40 kandidaten zijn. Het bestuur 
neemt dit amendement graag over. 
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Amendement no.  4 
Titel van het amendement: Transparante samenstelling LAC 
Naam van het te amenderen 
stuk: 

Instellingsbesluit lijstadviescommissie (LAC) 

Naam indiener: Joriet van Eck 
Naam mede-indieners: Margot Aelen, Roel Masselink, Benjamin Meijer, Jelmer 

Schreuder 
Naam woordvoerder: Joriet van Eck 
Doel: (kiezen) Toevoegen 
Regelnummer vanaf: Na regel 46. 
Regelnummer tot:  
Huidige tekst: Alleen invullen bij schrappen of wijzigen 
Voorgestelde tekst: Het bestuur informeert de leden van de afdeling uiterlijk de 

dag voor de openstelling van de kandidaatstelling voor het 
lijsttrekkerschap over wie het bestuur hiervoor in de LAC 
aanstelt. 

Toelichting: Er mag nooit ruimte zijn om de (totstandkoming van de) 
personele samenstelling van de LAC in twijfel te trekken. De 
samenstelling van de LAC moet daarom – op de gekozen 
lijsttrekker na – bekend zijn voordat de kandidaatstelling voor 
het lijsttrekkerschap opent. Zo wordt gewaarborgd dat de LAC, 
door het tijdstip van haar samenstelling, zo transparant en 
onafhankelijk mogelijk haar werk kan doen. 

Bestuursadvies Overnemen 
 
Dit is een waardevolle verduidelijking ten behoeve van het 
voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling. 
Het bestuur neemt dit amendement graag over. 
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Amendementen op het instellingsbesluit WAC 
Amendement no. 5 
Titel van het amendement: Geen kandidaat-raadsleden in de WAC 
Naam van het te amenderen 
stuk: 

Instellingsbesluit Wethoudersadviescommissie (WAC) 

Naam indiener: Sander van de Wolfshaar 
Naam mede-indieners: Jelmer Schreuder, Benjamin Meijer, Dirk-Jan van Vliet, 

Venita Dada – Anthonij, Bram Fokke, Gerda Oskam 
Naam woordvoerder: Sander van de Wolfshaar 
Doel: (kiezen) Schrappen 
Regelnummer vanaf: 69 
Regelnummer tot: 72 (bij aannemen van amendement vervalt ook de tekst na 

de komma in regel 76 t/m 78. 
Huidige tekst: “Eventueel kan de WAC na vaststelling van de D66 

kandidatenlijst, op voordracht en met draagvlak van de 
kandidaat-raadsleden, aangevuld worden met een kandidaat-
raadslid. Dit kandidaat-raadslid heeft eveneens niet de 
ambitie om wethouder te worden in Utrecht.” 

Voorgestelde tekst:  
Toelichting: Het is volstrekt onwenselijk om voor de verkiezingen al een 

potentieel raadslid in de WAC te laten plaatsnemen. Daarmee 
mengt de toekomstige fractie zich in het advies dat de WAC 
namens de AAV geeft. Daar heeft de fractie niets mee te 
maken. De WAC wordt door de AAV ingesteld en opereert 
onafhankelijk van lijst en toekomstige fractie; de fractie is na 
de verkiezingen aan zet. Tot die tijd moet iedereen een gelijke 
kans op een gelijke, onafhankelijke beoordelen van de WAC 
krijgen. Het is daarna aan de fractie om dit oordeel van de 
WAC mee te nemen in hun weging van kandidaten. Deze twee 
werelden moet je volstrekt gescheiden houden.  

Bestuursadvies Ontraden 
 
Op basis van een evaluatie van vorige WAC-processen 
bleek de gebrekkige binding tussen de WAC en de nieuw 
gekozen fractie een obstakel, die het advies minder 
bruikbaar maakte. Toen vorig jaar tussentijds een nieuwe 
wethouder gezocht werd zat er een raadslid in de WAC en 
deze ervaring is goed bevallen voor het draagvlak en 
bruikbaarheid van het advies. Om met mandaat van de 
kandidaat-raadsleden een kandidaat aan de WAC toe te 
voegen beoogt het bestuur de bruikbaarheid en draagvlak 
van het WAC advies te vergroten. Dit advies blijft niet-
bindend en de nieuwe gekozen fractie blijft na de 
verkiezingen volledig aan zet. Het bestuur beslist over het 
toevoegen van een kandidaat-raadslid aan de WAC en is 
daartoe gemandateerd door de AAV. Het bestuur 
ontraadt zodoende dit amendement omdat door dit 
fragment te schrappen de WAC vrijwel hetzelfde zal 
werken en geen rekenschap wordt gegeven aan 
evaluatiepunten van het WAC-proces van 2018. 
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Amendement no. 6 
Titel van het amendement: Geen ranking de wethouderskandidaten 
Naam van het te amenderen 
stuk: 

Instellingsbesluit Wethoudersadviescommissie (WAC) 

Naam indiener: Sander van de Wolfshaar 
Naam mede-indieners: Jelmer Schreuder, Benjamin Meijer, Dirk-Jan van Vliet, 

Venita Dada-Anthonij, Gerda Oskam 
Naam woordvoerder: Sander van de Wolfshaar  
Doel: (kiezen) Wijzigen 
Regelnummer vanaf: 47 
Regelnummer tot: 48 
Huidige tekst: “Op basis van deze informatie zal de WAC tevens onderbouwd 

vijf voorkeurskandidaten, inclusief rangorde, selecteren.” 
Voorgestelde tekst: “Op basis van deze informatie zal de WAC, onderbouwd, 

maximaal vijf kandidaten het geschiktheidsoordeel ‘geschikt’ 
meegeven. Van dit aantal kan, mits  onderbouwd, afgeweken 
worden.” 

Toelichting: De keuze voor bestuurders is een van de belangrijkste 
rechten en bevoegdheden van een raadslid. Het is 
daarmee puur en alleen de bevoegdheid van de nieuw 
verkozen fractie; zij gaan over de voor te dragen kandidaat 
of kandidaten en niemand anders.  
 
Het is wenselijk dat de WAC een stevig, helder en 
eenduidig advies geeft aan de fractie. Het is echter niet 
aan de WAC om een voorkeursvolgorde uit te spreken.  
 
De WAC geeft een advies over de geschiktheid van een 
kandidaat. Het is vervolgens aan de fractie om dit advies 
te wegen en, met medeneming van factoren als de 
verkiezingsuitslag, het te verwachten aantal 
wethoudersposten, de waarschijnlijke 
onderhandelingspartners, mogelijke portefeuilles, 
teamsamenstelling enzovoort, tot een voorkeur te komen. 

Bestuursadvies Neutraal 
 
Het bestuur heeft op basis van gesprekken met diverse 
betrokkenen en evaluatie van de vorige WAC-processen 
gekozen voor deze formulering om de fractie een advies te 
geven over de meest geschikte kandidaten. Het blijft een 
niet-bindend advies en de fractie kan dit altijd naast zich 
neerleggen. 
 
Het bestuur kan echter de voorgestelde tekst ook zeer 
waarderen en laat het oordeel hierover aan de leden.  
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Amendement no. 7 
Titel van het amendement: Stel de WAC tijdig samen voor maximale transparantie  

(WAC) 
Naam van het te amenderen 
stuk: 

Instellingsbesluit Wethoudersadviescommissie (WAC) 

Naam indiener: Joriet van Eck 
Naam mede-indieners: Margot Aelen, Benjamin Meijer, Jelmer Schreuder, Roel 

Masselink 
Naam woordvoerder: Joriet van Eck 
Doel: (kiezen) Wijzigen 
Regelnummer vanaf: 74 
Regelnummer tot: 78 
Huidige tekst: “Het afdelingsbestuur is gemandateerd om de leden voor 

de WAC voor te dragen. Uiterlijk op 30 juni 2021 worden 
de personen door het afdelingsbestuur voorgesteld aan de 
AAV, waarbij het kandidaat-raadslid dat eventueel 
onderdeel gaat uitmaken van de WAC pas voorgesteld kan 
worden na de vaststelling van de kandidatenlijst in 
november 2021.  

Voorgestelde tekst: “Het afdelingsbestuur is gemandateerd om de leden voor de 
WAC te benoemen. Uiterlijk de dag voordat de 
kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap opent, worden de 
personen door het afdelingsbestuur voorgesteld aan de leden 
van de afdeling.” 

Toelichting: Er mag nooit ruimte zijn om de samenstelling van de WAC of 
de totstandkoming van die samenstelling in twijfel te trekken. 
De samenstelling van de WAC moet daarom  bekend zijn 
voordat de kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap opent. 
Dit is een belangrijke waarborg voor maximale transparantie, 
zeker wanneer de afdeling het bestuur tot die samenstelling 
mandateert.  

Bestuursadvies Overnemen 
 
Dit is een waardevolle verduidelijking ten behoeve van het 
voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling. 
Het bestuur neemt dit amendement graag over. 
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Amendementen op het instellingsbesluit AVC 
 

Amendement no. 8 
Titel van het amendement: Stel AVC tijdig in 
Naam van het te amenderen 
stuk: 

Instellingsbesluit Afdelingsverkiezingscommissie (AVC) 
  

Naam indiener: Benjamin Meijer 
Naam mede-indieners: Margot Aelen, Roel Masselink, Joriet van Eck, Jelmer 

Schreuder 
Naam woordvoerder: Benjamin Meijer 
Doel: (kiezen) toevoegen 
Regelnummer vanaf: 30 
Regelnummer tot:  
Huidige tekst:  
Voorgestelde tekst: Toevoegen na: “aan te stellen.” 

Het bestuur informeert de leden van de afdeling uiterlijk 6 
weken voor de opening van de kandidaatstelling voor het 
lijsttrekkerschap over de personele samenstelling van de AVC. 

Toelichting: De AVC is verantwoordelijk voor een zuiver en onafhankelijk 
proces van kandidaatstelling en verkiezingen, ook van de 
lijsttrekker. De AVC moet dus tijdig bekend zijn en zich kunnen 
voorbereiden op een zorgvuldige uitoefening van haar taken. 
Dit amendement beoogt een duidelijke deadline te stellen voor 
wanneer deze AAV-commissie ingericht moet zijn. 

Bestuursadvies Overnemen 
 
Dit is een waardevolle verduidelijking ten behoeve van het 
voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling. 
Het bestuur neemt dit amendement graag over. 
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Motie no. 1: Utrechtse campagne voor Utrechtse 
vertegenwoordiging 
 
Indieners: Jelmer Schreuder, Maarten Koning, Venita Dada-Anthonij, Joriet van Eck, Susanne 
Schilderman, Ellen Bijsterbosch, Roel Masselink 
 
De algemene afdelingsvergadering van D66 Utrecht, bijeen te Utrecht op 2 december 2020, 
 
Constaterende dat: 

– de gemeenteraadscampagnes van 2014 en 2018 zeer veel stemmen hebben opgeleverd 
door campagnes voor specifieke kandidaten; 

– Utrecht sinds 2010 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd werd door Pia Dijkstra, en 
sinds 2017 ook door Matthijs Sienot; 

– de huidige lijst voor de Tweede Kamer geen enkele Utrechter in de top 25 heeft staan; 
– Anne-Marijke Podt zowel intern als extern in de verkiezingen van 2014 en 2018 zeer 

veel persoonlijke stemmen heeft binnengehaald; 
– Anne-Marijke Podt de hoogste Utrechtse kandidaat is; 
– Utrecht landelijk zowel binnen de partij als vanuit landelijke overheid structureel 

minder aandacht krijgt dan andere G4 steden, terwijl we de snelst groeiende stad zijn; 

Overwegende dat: 
– het voor Utrecht essentieel is om vertegenwoordigd te worden in de Tweede Kamer en 

in de fractie van D66 in het bijzonder, voornamelijk vanwege de grote opgave waar 
Utrecht de komende jaren voor staat op gebieden als jeugdzorg, werk, warmtetransitie 
en woningbouw; 

– Utrecht in alle afgelopen verkiezingen een van de meest actieve afdelingscampagnes 

van Nederland heeft gevoerd; 
– Utrecht ongeacht de landelijke trends door ijzersterke lokale campagnes te voeren 

goede verkiezingsresultaten bereikt; 
– zowel voor de kiezer als voor campaigners de betrokkenheid groter is bij een kandidaat 

die ze kennen en die hun omstandigheden goed kent; 
– Anne-Marijke Podt zich als fractielid en vice-fractievoorzitter onvermoeibaar heeft 

ingezet voor de belangen van álle Utrechters; 

Verzoekt het afdelingsbestuur om: 
– lokaal geproduceerde campagne-uitingen te richten op het verkiezen van de hoogst 

geplaatste Utrechtse kandidaat; 

– campagne activiteiten op te zetten om Utrecht vertegenwoordigd te krijgen in de 
Tweede Kamerfractie van D66; 

– extra budget vrij te maken en/of fondsen te werven ten behoeve van bovenstaande 
verzoeken wanneer deze niet met landelijke middelen kunnen worden uitgevoerd; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Bestuursadvies: Neutraal 
Het bestuur ziet de meerwaarde van extra zichtbaarheid van een Utrechtse kandidaat ten 
behoeve van de campagne en ook van Utrechtse vertegenwoordiging in de D66 Kamerfractie. 
Het bestuur is benieuwd naar het oordeel van de leden op de AAV.  


