CONCEPT Verslag Algemene Afdelingsvergadering
D66 Rotterdam
26 september 2020
Leden via Zoom, bestuur en besluitvormingscommissie live in Nivon
Formele zaken
- De voorzitter opent de vergadering om 13.03
- Afmelding van de fractievoorzitter, Chantal Zeegers
- Agenda vastgesteld
- Verslag AAV 7 juli 2020 ongewijzigd vastgesteld
- Geen ingekomen stukken of mededelingen
- Besluitvormingscommissie ingesteld: Marcel Borsten, Nadia Stylianou, Cees van Rees
1. Benoeming campagneleider
Hester Duursema is benoemd als campagneleider voor TK 2021.
2. Richting GR2022
Deelnamebesluit
De secretaris licht het deelnamebesluit toe. Geen vragen.
Uitslag stemming: deelnamebesluit aangenomen: 39 stemmen uitgebracht, 39 stemmen voor, 0
tegen, 0 blanco
Er wordt gevraagd of het mogelijk is om alle andere deelnemers te zien. De voorzitter past de
webinarvorm aan zodat alle ‘attendees’ ‘panelist’ worden.
Profiel lijsttrekker/fractievoorzitter
Profiel raadslid
Simone licht de verschillende profielen toe. Er zijn een aantal vragen. Zo wordt er gevraagd waarom
er geen profielen voor GC/WR-leden; dat is omdat er nu nog wordt gesproken over hoe GC/WR
wordt ingericht vanaf 2022. Als dat duidelijk is gaan we ook naar die profielen kijken. Daarna wordt
gevraagd wat we sinds de vorige keer hebben veranderd aan de profielen; vooral meer uitgegaan van
de input. Lijsttrekker/fractievoorzitter: waarom staat dat in hetzelfde profiel; in principe kiezen de
fractieleden de fractievoorzitter, maar we geven in het lijsttrekkersprofiel al een aantal competenties
mee die een fractievoorzitter ook zou moeten bezitten.
Profiel lijsttrekker, aangenomen: 39 stemmen uitgebracht, 35 voor, 0 tegen, 4 blanco
Profiel raadslid, aangenomen: 39 stemmen uitgebracht, 37 voor, 1 tegen, 1 blanco
Instellingsbesluit verkiezingscommissie
De secretaris licht het instellingsbesluit toe. Roelof, vorige keer lid van de AVC, merkt op dat het
handig is om meer dan 2 leden lid te maken van deze commissie, omdat het veel werk is. Daarnaast
was het bestuurslid interne communicatie vorige keer ook lid van de VC. De secretaris zegt toe dat
we dit mee zullen nemen bij het benoemen van deze commissie.
Uitslag stemming: instellingbesluit VC aangenomen: 36 stemmen uitgebracht, 36
voor, 0 tegen, 0 blanco
Instellingsbesluit lijstadviescommissie
1

De secretaris licht het besluit toe, inc. de keuze tussen de individuele lijstvolgorde vs. indeling in
tranches waar we los over gaan stemmen, aangezien er de vorige keer veel discussie over is geweest.
Er wordt uitgebreid gesproken over de voor- en nadelen van individuele volgordes vs. tranches.
Uitslag stemming: 39 stemmen uitgebracht, 31 voor individuele volgorde, 4 voor
indelen in tranches, 3 blanco
Er wordt gevraagd hoe het lijstadvies met de individuele lijstvolgorde zal worden verantwoord door
de LAC. Het bestuur zegt toe dat er door de LAC verantwoording zal worden afgelegd aan de AAV
over hoe het advies tot stand is gekomen.
Uitslag stemming: instellingsbesluit LAC aangenomen: 35 stemmen, 33 voor en 2
tegen, 0 blanco
Instellingsbesluit verkiezingsevaluatiecommissie
De secretaris licht het besluit toe, inc. de keuze voor de focus op de interne verkiezingen en
kandidaatstellingsprocedures (gezien eerdere discussie).
Uitslag stemming: instellingsbesluit VEC aangenomen: 31 stemmen, 31 voor, 0 tegen, 0 blanco
3. Oproep leden commissies
Met het nemen van de instellingsbesluiten zijn we nu op zoek naar leden van de verschillende
commissies. Meer in januari.
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