
 

Overzicht ingediende moties – 19 februari 2020   
 
Dit is het overzicht van ingediende moties ten behoeve van de Algemene Afdelingsvergadering 
van D66 Rotterdam van 19 februari 2020.  
 
Er is een organisatorische motie ingediend.  

De mogelijke wijze van behandeling van de motie tijdens de AAV van 19 februari vind je aan het 
eind van dit document. 

Motie: Inclusieve vereniging 

Type:               Organisatorische motie 

Indieners:          Laurens Hodes, Jim Pedd, Jeroen Mooijman 

Advies bestuur:      Overnemen 

 

De AAV van D66 Rotterdam, in vergadering bijeen op 19 februari 2020 te Rotterdam, 

Constaterende dat: 

 Tijdens de bestuursvergadering d.d. 9 oktober 2018, binnen het bestuur van D66 Rotterdam 
een besluit is genomen, waarbij is bepaald dat rolstoeltoegankelijkheid een criterium is bij het 
selecteren van locaties voor het stadscongres. 

 De inspanningen die het bestuur tot nu neemt om dit én ook de toegankelijkheid bij AAV’s te 
realiseren, alle lof verdient, vooral ook omdat vooraf zelden inzichtelijk is hoe het hiermee 
gesteld is bij locaties. 

Overwegende dat: 

 Het streven om bij activiteiten van D66 Rotterdam de toegankelijkheid voor mensen met een 
beperking te realiseren, ook een formele bekrachtiging van de leden verdient. 

 Mensen met een beperking dagelijks te maken hebben met de onzekerheid niet deel te 
kunnen nemen aan de maatschappij. 

 D66 inclusiviteit als kernwaarde heeft. 

 Dit ook inhoudt dat mensen met een beperking deel moeten kunnen nemen aan activiteiten 
zonder de onzekerheid of een locatie wel of niet toegankelijk is. 

Roept het bestuur van D66 Rotterdam op: 

 Voor de activiteiten waarvan de aard daartoe aanleiding geeft, er zorg voor te dragen dat 
deze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.  

 Hierbij specifiek te denken aan formele, maar ook de informele door het bestuur 
georganiseerde activiteiten. 

 Vooraf bij alle leden aan te geven hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van een 
activiteit. 

 Hierbij geen beperkingen op te leggen aan de wat meer informele bijeenkomsten. Denk 
hierbij aan huiskamerbijeenkomsten of fietstochten, maar ook aan andere laagdrempelige 
bijeenkomsten. Hierbij dient dan wel voor aanvang duidelijk te zijn aangegeven hoe het 
gesteld is met de toegankelijkheid. 

 



 En tot slot leden waar mogelijk te ondersteunen bij het organiseren van toegankelijke 
bijeenkomsten. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Indieners  [de motie is voldoende ondersteund] 

 

  



Wijze van behandeling  
 
Behandeling van moties en amendementen tijdens AAV’s van D66 Rotterdam  
 
Artikel 5, punt 5 van het Afdelingsreglement D66 Rotterdam bevat aanknopingspunten hoe een motie 
en amendement te behandelen.  
 
“De AAV beslist op welke wijze de voorstellen in behandeling worden genomen” 
 
Het bestuur stelt de volgende wijze voor om moties te behandelen: 
 

Advies  Wijze van behandeling  

Overnemen  Zonder inhoudelijke behandeling, direct in stemming, tenzij 1 van de leden inhoudelijke 
behandeling wenst  

Neutraal  Inhoudelijke behandeling  

Ontraden  Inhoudelijke behandeling  

De inhoudelijke behandeling is een praktische afgeleide van artikel 3.18 uit de Statuten en 
Huishoudelijk Reglement van D66 (landelijk).  

Inhoudelijke behandeling 

 insprekers worden uitgenodigd zich te melden  

 indiener krijgt de gelegenheid om motie of amendement toe te lichten (max. 1 minuut)  

 bestuur krijgt gelegenheid om advies toe te lichten (max. 1 minuut)  

 insprekerslijst wordt gesloten  

 iedere inspreker krijgt gelegenheid om in maximaal 30 seconden zijn/haar statement te maken 
of vraag te stellen  

 indiener krijgt na de bijdragen van alle insprekers de gelegenheid om te reageren op de 
insprekers (max. 1 minuut)  

 indiener krijgt zo nodig de gelegenheid om – gehoord de discussie – de tekst van de motie of 
amendement te wijzigen, mits de strekking van de motie hierdoor niet wezenlijk wijzigt.  
 

(de voorzitter kan de stemming over de motie of amendement uitstellen om de indiener de gelegenheid 
te geven om samen met één of meer van de aanwezige leden tot een helder wijzigingsvoorstel te 
formuleren)  

 de voorzitter brengt de (gewijzigde) motie of amendement zonder verdere discussie in 
stemming  

 

Stemming  

 door stemgerechtigde leden van de afdeling Rotterdam (de registratie van 
afdelingslidmaatschap en stemrecht in de ledenadministratie (MijnD66) zijn leidend)  

 stemming gebeurt door handopsteken (voor en tegen)  

 stemming bij gewone meerderheid; d.w.z. dat alleen geldige voor- en tegenstemmen 
meetellen (blanco stemmen/onthouden van stemmen heeft dus géén invloed op de uitslag):  

o aangenomen als er van de uitgebrachte stemmen meer stemmen voor dan tegen zijn 
uitgebracht  

o verworpen als er van de uitgebrachte stemmen meer stemmen tegen dan voor zijn 
uitgebracht of als de stemmen staken  

 de Besluitvormingscommissie (BVC) houdt toezicht op de stemprocedure en het verloop 
daarvan. Als de stemming door handopsteken niet een duidelijk beeld geeft, gaat de 
Besluitvormingscommissie op verzoek van de voorzitter, één van de aanwezige leden of uit 
eigen beweging de afdelingsprocedurecommissie over tot telling van de uitgebrachte 
stemmen.  

 

https://rotterdam.d66.nl/content/uploads/sites/336/2017/04/Afdelingsreglement-D66-Rotterdam-vastgesteld-op-AAV-4-10-2016-HUISSTIJL.pdf
https://rotterdam.d66.nl/content/uploads/sites/336/2016/04/D66-Statuten-Huishoudelijk-Reglement-November-2017.pdf
https://rotterdam.d66.nl/content/uploads/sites/336/2016/04/D66-Statuten-Huishoudelijk-Reglement-November-2017.pdf

