
Vacature VPC 
 
Wat is het antwoord van D66 Utrecht op de uitdagingen van Utrecht in de komende jaren? 
Met deze vraag gaat de verkiezingsprogrammacommissie (VPC) aankomende januari aan de 
slag met het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Het 
programma dient als leidraad van de leden van D66 Utrecht aan de nieuwgekozen fractie voor 
de periode 2022 - 2026 en het vormt de inzet van D66 bij mogelijke deelname aan de 
coalitieonderhandelingen. 
 
Kandidaten 
 
Het uitgangspunt bij het samenstellen van de VPC is te zorgen voor een goede mix van 
personen met kennis van zaken op verschillende terreinen. Kandidaten met affiniteit en enige 
kennis van de (Utrechtse) politiek hebben daarbij de voorkeur. Daarnaast is uiteraard een 
soepele pen een belangrijke vereiste. Het streven is een VPC van 4/5 personen waarin ook de 
facilitaire taken voor o.a. het organiseren van bijeenkomsten om ideeën op te halen en te 
peilen, zijn belegd. Er zullen gesprekken worden gevoerd met alle kandidaat VPC leden 
waarna de VPC wordt ingesteld door het bestuur. De VPC krijgt haar opdracht van de leden 
in de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van 2 december.  
 
Werkzaamheden en benodigde tijd 
 
De VPC komt via 3 fasen tot haar eindproduct: ophalen, selecteren & schrijven. De VPC gaat 
in de eerste fase proactief op zoek naar inbreng van alle Utrechters: bewoners, bedrijven, 
(maatschappelijke) organisaties. Van de VPC leden wordt verwacht dat ze in de periode 
januari 2021 tot en met september 2021, met de nadruk op mei t/m juli, beschikbaar zijn. De 
VPC geeft in afstemming met het bestuur zelf invulling aan hoe zij tot het conceptprogramma 
wil komen dat aan de leden wordt voorgelegd. De samenwerking met het bestuur, de zittende 
fractie en later het campagneteam is groot. 
De commissieleden worden in de eerst AAV in 2021 voorgesteld aan de leden van D66 
Utrecht. 
 


