
Conceptverslag Algemene Afdelingsvergadering D66 Utrecht 2 december 2020 (digitaal) 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
● Voorzitter Tom Kunzler heet 58 aanwezigen (waaronder 3 toehoorders) welkom. 
● Dank aan landelijk bureau D66 voor het beschikbaar stellen van studio, faciliteiten en 

technische ondersteuning 
● Wijzigingsvoorstel op agenda wordt aangenomen: agendapunt 9 midterm fractie 

wordt behandeld voorafgaand aan agendapunt 3: Vaststellen notulen AAV 7 oktober 
2020 

● APC legt uit dat amendement 7 een uitzondering is en niet overbodig is na 
amendement 5: beide amendementen worden behandeld 
 

2. Bestuursmededelingen 
● Ledenaantal nu 1700! 
● Bierpakketten te koop voor pubquiz en nieuwjaarsreceptie om horeca te steunen 
● Oproep voor bezorgers nieuwjaarskaarten 
● Interesse in vacatures: mail bestuur@d66utrecht.nl  
● Oproep voor campagnevrijwilligers 
● Vorige AAV: Terugkoppeling landelijke moties en amendementen 

 
Agendapunt 9: terugblik en vooruitblik midterm vanuit de fractie (inclusief terugterugkoppeling 
motie) 

● Fractievoorzitter Jody Ferket geeft update bouwen in Rijnenburg en andere locaties en geeft 
aan dat quick scan wonen bij haar opvraagbaar is  

● Anne-Marijke Podt en Mohammed Saiah geven toelichting over vluchtelingen, armoede en 
onderwijs 

● Has Bakker en Jelmer Schreuder praten ons bij over duurzaamheid, schone lucht en 
volksgezondheid 

● Maarten Koning en Ellen Bijsterbosch gaan in op de door COVID-19 zwaar getroffen sectoren 
als horeca, cultuur en evenementen 

● Raadsleden beantwoorden vragen van aanwezige leden en nodigen hen uit voor het 
bijwonen van een fractievergadering. Hiervoor vantevoren aanmelden bij 
d66@raad.utrecht.nl 
 
 

Ter besluitvorming: 
 
 
3. Vaststellen notulen AAV 7 oktober 2020 
Notulen worden zonderwijzigingen vastgesteld,34 aanwezige leden stemmen in 
 
4. Proces- en instellingsbesluiten GR 2022 
a. instellingsbesluit a: profiel lijsttrekker 
39 stemmen voor, profiel lijsttrekker wordt vastgesteld 
b. instellingsbesluit b: profiel wethouderskandidaat 
40 stemmen voor, profiel wethouderskandidaat wordt vastgesteld 
c. instellingsbesluit c: aanmeldingsprocesdure en deadlines voor kandidaten lijsttrekker 
Amendement 1: START OP TIJD MET DE LIJSTTREKKERSVERKIEZINGEN 
32 stemmen voor: amendement aangenomen, instellingsbesluit c wordt aangepast. 
43 stemmen voor geamendeerd besluit 
d. instellingsbesluit d: aanmeldingsprocesdure en deadlines voor overige kandidaten  
42 stemmen voor, instellingsbesluit vastgesteld 
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e. instellingsbesluit e:stemming lijsttrekker 
besluit aangepast door amendement op instellingsbesluit 1 
17 mei-30 mei 
39 stemmen, geamendeerd besluit vastgesteld 
f. instellingsbesluit f: stemming overige kandidaten 
41 stemmen voor, instellingsbesluit vastgesteld 
g. instellingsbesluit g: ondersteuningsverklaringen  
Amendement 2: 50 IS TEVEEL  
Amendement 2: 41 stemmen voor, amendement aangenomen 
instellingsbesluit wordt aangepast, 
41 stemmen voor, geamendeerd instellingsbesluit wordt vastgesteld 
h. instellingsbesluit h: definitieve kandidatenlijst 
36 stemmen voor, besluit  vastgesteld 
(zie HR art 6.22 lid 2) 
i. instellingsbesluit i: maximaal aantal kandidaten op de lijst 
 36 stemmen voor, instellingsbesluit vastgesteld 
j. instellingsbesluit j lijstadviescommissie (LAC) 
Amendement 3: NIET ALTIJD 2 TOT EN MET 40 
36 stemmen voor, amendement aangenomen 
Amendement 4: TRANSPARANTE SAMENSTELLING LAC 
37 stemmen voor amendement aangenomen 
38 stemmen voor geamendeerd instellingsbesluit met beide amendementen, geamendeerd besluit 
vastgesteld 
k. instellingsbesluit k: wethoudersadviescommissie (WAC) 
Amendement 5 : GEEN RAADSLEDEN IN WAC 
25 stemmen amendement  voor en voor 17 stemmen tegen: amendement aangenomen 
Amendement 6: GEEN RANKING WETHOUDERSKANDIDATEN 
29 stemmen voor,  amendement aangenomen 
Amendement 7: STEL DE WAC TIJDIG SAMEN VOOR MAXIMALE TRANSPARANTIE  
35 stemmen voor, amendement aangenomen 
35 stemmen voor geamendeerd instellingsbesluit, geamendeerd instellingsbesluit wordt vastgesteld 
l. instellingsbesluit l: afdrachtsregeling  
31 stemmen voor, instellingsbesluit vastgesteld 
m. instellingsbesluit m: instellen AfdelingsVerkiezingsCommissie (AVC) 
Amendement 8: STEL AVC TIJDIG IN 
32 stemmen voor, amendement aangenomen 
32 stemmen voor,  geamendeerd besluit vastgesteld 
n. instellingsbesluit n: lijstduwers 
35 stemmen voor 35 voor, instellingsbesluit vastgesteld 
o. instellingsbesluit VerkiezingsProgrammaCommissie (VPC) 
37 stemmen voor, instellingsbesluit vastgesteld 
p. instellingsbesluit VerkiezingsEvaluatieCommissie (VEC) 
36 stemmen voor, instellingsbesluit vastgesteld 

 
5. Voorstel bijdrage aan de landelijke campagnekas TK 21 
34 stemmen voor, voorstel bijdrage is aangenomen 
 
6. Vaststellen Begroting 2021  
Begroting wordt met 33 stemmen voor vastgesteld 
 
7. Verkiezing leden kascommissie  
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Beoogde leden van de kascommisie, Corwin van Schendel (vz), Kevin van Dal en Michiel Dirks stellen 
zich voor  
 
8. Behandeling van ingediende moties en amendementen 
Motie  
Utrechtse campagne voor Utrechtse vertegenwoordiging 
31 stemmen voor: motie aangenomen 
Amendementen 
Amendementen ten aanzien van voorgenomen instemmingsbesluiten zijn  reeds behandeld en in 
stemming gebracht bij de bijbehorende instellingsbesluiten 
 
 
Ter informatie/meningsvorming 
 
 
10. Terugkoppeling vanuit College en Provinciale staten en de Jonge Democraten 

● In verband met overvolle agenda wordt terugkoppeling vanuit college verplaatst naar 
nieuwjaarsbijeenkomst, waarin wethouder Eelco Eerenberg zijn bevindingen zal delen 

● Aandacht voor terugkoppeling Provinciale Staten bij regiovergadering 10 december 
aanstaande e/o nieuwsbrief 

● Secretaris JD vraagt om aanbiedingen voor veiling tijdens benefietavond 19 december 
waarvoor iedereen is uitgenodigd 
 

11. Uitslag verkiezingen kascommissie 
Anonieme stemming: alle leden gekozen voor de komende 3 jaar 
 
12. Aankomende activiteiten 

● Nogmaals oproep voor aanschaffen bierpakketten bij pubquiz en nieuwjaarsreceptie om de 
horeca te sturen 

● Activiteiten ook op website D66 Utrecht 
 

13. Rondvraag en sluiting 
● Politiek secretais Jan Joost van der Slik kondigt aan dat Matthijs Sienot en Margot Aelen het 

voorzitters- en het vicevoorzitterschap van de VerkiezingsProgrammaCommissie  (VPC) op 
zich nemen 

● Verkiezingsprogramma  thema  subsessie bij nieuwjaarsreceptie 
● Regioverkiezingen: ga stemmen 
● Check website voor vacatures commissies 

 
Voorzitter Tom Kunzler dankt iedereen voor aanwezigheid en inbreng en sluit vergadering om 22.49 
uur 
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