
Algemene Afdelingsvergadering D66 Utrecht 30 juni 2021 
Circa 47 leden aanwezig 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
• Waarschijnlijk laatste digitale vergadering, nog een keer digitaal stemmen 
• De aanwezige leden zijn akkoord met het voorstel om Sander van de Wolfshaar en 

Corwin van Schendel voor vanavond met Jelmer Schreuder de 
Afdelingsprocedurecommissie (APC) te laten vormen 

• De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld 
 
 

2. Bestuursmededelingen 
Voorzitter Tom Kunzler noemt de volgende punten: 

• Vandaag is Keti Koti: Utrecht overweegt hiervan een feestdag te maken 
• Reserveer 5 september in de agenda voor de opening van het politieke seizoen met 

presentatie verkiezingsprogramma en feestje voor leden. We maken daarbij gebruik 
van de corona-app 

• Arjan Kleuver is bereid in de Verkiezingsevaluatiecommissie zitting te nemen en 
introduceert zichzelf 

• Sanne Scholten geeft een toelichting op de werkgroep Diversiteit en Inclusie en 
vraagt aandacht voor diens activiteiten. Utrecht is de eerste D66 Afdeling met een 
dergelijke werkgroep. Ideeën en leden zijn welkom via diversiteit@d66utrecht.nl 

 
Ter besluitvorming: · 
Stemprocedure wordt toegelicht door Jelmer Schreuder 
 

3. Vaststellen notulen AAV 24 februari 2021 
Met instemming van overgrote meerderheid worden de notulen zonder wijzigingen 
vastgesteld. 
 

4. Verkiezing Algemeen Secretaris 
Huidig algemeen secretaris Karin Akkers is herkiesbaar en de enige kandidaat. 
Ze stelt zich voor en beantwoordt vragen van de leden. 
 

5. Verkiezingen Leden Afdelings Procedure Commissie (APC) 
Kandidaten voor de APC Michiel Lemmers en Sibren van den Berg introduceren zichzelf en 
beantwoorden vragen van de leden. 
 

6. Wijzigingsvoorstel op instellingsbesluit met betrekking tot aantal leden 
Afdelingsverkiezingscommissie (AVC) 
Overgrote meerderheid stemt in met wijzigingsvoorstel. Het wijzigingsvoorstel wordt 
aangenomen. 
 

7. Ingediende moties/amendementen 
Motie niemand is een binnenmens 

• Inhoudelijke behandeling wordt op prijs gesteld · 
• Toelichting volgt door de indiener 
• Bestuur geeft positief advies 
• Raad ziet motie als ondersteuning  
32 stemmen voor: De motie is aangenomen 
 



 
Ter informatie/meningsvorming  

8.  Planning en deadlines richting GR 2022 
• Voorzitter Matthijs Sienot van de verkiezingsprogrammacommissie (VPC) geeft  

toelichting op conceptverkiezingsprogramma dat een dag na deze 
afdelingsvergadering naar het bestuur overgedragen wordt 

• Hij gaat in op het proces waaronder het uitzetten van een enquête en het bepalen 
van speerpunten naar aanleiding van de prioriteiten en zorgpunten uit verkregen 
input 

• Presentatie van het conceptverkiezingsprogramma volgt tijdens opening van het 
politieke seizoen op 5 september 

• Na de periode voor het indienen van amendementen wordt het in de 
afdelingsvergadering van 30 oktober vastgesteld  

• Mocht je interesse hebben in een raadslidmaatschap of heb je vragen, dan kun je 
altijd een bericht sturen naar Tom Kunzler of Adriette Sneep 

 
9. Terugkoppeling fractie, college, Jonge Democraten 

• Fractievoorzitter Susanne Schilderman geeft aan dat voor het reces nog drukke tijden 
gelden voor vele portefeuilles, al dan niet veroorzaakt door de corona-pandemie 

• Wethouder Eelco Eerenberg staat stil bij het pakket aan coronamaatregelen met een 
strategie op 3 hoofdlijnen 

• Susanne en Eelco gaan in op vragen door de leden 
• Voorzitter Nyna Visser van de Jonge Democraten presenteert het nieuwe bestuur 

van de Jonge Democraten en geeft aan dat daarin nog een vacature is 
• Ook Nyna beantwoordt vragen van de leden 

 
10. Uitslag verkiezingen 

Zowel de secretaris als de twee APC leden zijn unaniem gekozen. 
 

11. Rondvraag 
_ 
 

12. Sluiting 
Voorzitter Tom Kunzler sluit de vergadering om 21.50 uur 
 

13. Aankomende activiteiten 
• Speciale aandacht voor de openstelling van de kandidaatstelling voor de 

gemeenteraad 
• Het is nog steeds nodig om te reserveren voor de vrijmibo 

-  


