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Het bestuur van D66 Rotterdam heeft verantwoordelijkheden en taken die hoofdzakelijk zijn 

vastgelegd in artikel 6 van het Afdelingsreglement. Daarnaast beschrijven andere artikelen 

aanvullingen hierop, zoals de verantwoordelijkheden aangaande de organisatie van de interne 

verkiezingen (artikel 10) en de financiën (artikel 8). 

 

Het bestuur had eerder besloten om, in lijn met artikel 6, lid 6 jaarlijks schriftelijk verslag te doen 

van haar werkzaamheden. Dat is voor dit verslag nog niet gelukt. Er is gekozen voor een 

verslaglegging, aansluitend op het vorige jaarverslag, van zomer tot najaar. Zodat vanaf 2021 

het jaarverslag ook het kalenderjaar kan volgen. Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode 

vanaf einde zomer (september) 2018 tot en met najaar (december) 2020. Er is gekozen voor 

een thematisch verslag van de diverse activiteiten in de afgelopen (ruim) twee jaar. 

 

Algemene Afdelingsvergaderingen 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van Algemene afdelingsvergaderingen 

(AAV’s) vanwege organisatorische en politieke aangelegenheden en het presenteren van 

voorstellen. In de afgelopen (ruim) twee jaar vonden er tien AAV’s plaats, waarvan drie 

voorafgaand aan een Stadscongres. Deze zijn over het algemeen wat compacter van opzet en 

bevatten een beperkt aantal agendapunten. 

 

 
Digitale AAV 24 november 2020. De penningmeester & voorzitter in één ruimte, de aanwezige leden en de rest van het bestuur in 

de Zoom. Terwijl parallel de besluitvormingscommissie, deels via een aparte stream meekijkt op de ordentelijke besluitvorming. 

 

Van al deze vergaderingen werden de bijbehorende stukken online gepubliceerd en 

gearchiveerd. Zo zijn er in aanloop naar de vergaderingen diverse vacatures uitgezet ten 

behoeve van de invulling van bestuursfuncties. Tijdens de vergaderingen zijn deze leden 

gekozen. Ook zijn er een tweetal evaluaties besproken die van de het proces van de interne 

verkiezingen (november 2018) en die over de verkiezingscampagne (mei 2019). Tot slot is in  
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2020 ook de campagneleider voor de Tweede Kamerverkiezingen (conform het nieuwe 

afdelingsreglement: AR) voorgesteld door het bestuur en vastgesteld op de AAV. 

 

24 november 2018 AAV light + Stadscongres Evaluatie interne verkiezingen 

22 januari 2019 AAV light  

12 maart 2019 AAV  

18 mei 2019 AAV light + Stadscongres Evaluatie campagne 

13 oktober 2019 AAV  

30 november 2019 AAV light, Stadscongres  

19 februari 2020 AAV  

7 juli 2020 AAV (digitaal) Afdelingsreglement 

26 september 2020 AAV (digitaal) Instellingsbesluiten (LAC, VC EC) & profielen lijsttrekker + raadslid 

24 november 2020 AAV (digitaal)  

 

Financiën 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de  

AAV inzake de financiën, waaronder Begroting en Jaarrekening. In het afgelopen jaren 

hebben onze penningmeesters onder meer de begrotingen voor 2019, 2020 en 2020 opgesteld 

en zorg gedragen voor de  financiële jaarverslagen over 2018 en 2019. De verantwoording 

vond plaats in afstemming en na controle door de leden van de Kascontrolecommissie. Ook 

zagen hij en zij (vanaf januari 2019) zij toe op de afdrachten van raadsleden, 

gebiedscommissieleden, wijkraadsleden en wethouders. 

 

 
De penningmeester geeft tijdens de AAV van 19 februari 2020 toelichting op de financiën van D66 Rotterdam  
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Organisatie evenementen 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling. Daarom worden er onder 

meer bijeenkomsten georganiseerd om tot goede politieke debatten te komen. De 

Stadscongressen vormen hier een goed voorbeeld zoals over een Initiatiefrijke Stad (2018), 

Gezondheid (2019) en een Inclusieve Stad (2020). Ook worden er regelmatig, vaak in 

samenwerking met de raadsfractie, Politieke Cafés, avonden en activiteiten georganiseerd. 

Zoals bijvoorbeeld over “Van Nieuwkomer tot Nederlander” (januari 2019), de vertoning van de 

documentaire van straatpsychologe Marina Meeuwisse over haar leerlingen van de Hogeschool 

Rotterdam in Moskee de Middenweg (april 2019). Of het politiek café over “Bouwen aan de 

Parkkade” (november 2019) rond de aanstaande besluitvorming over dit zogenaamde 

“unsolicited proposal” van marktpartijen. 

 

Ook wordt er gewerkt aan de sociale cohesie binnen de afdeling. In het afgelopen twee jaar 

vonden er maandelijks Ledenborrels plaats op afwisselende locaties in de stad. Met een 

uitstap naar goeddeels digitale borrels vanaf april 2020 toen corona zijn intrede deed. Jaarlijks  

organiseert D66 Rotterdam een zomerbarbeque bij aanvang van het zomerreces. In 2019 vond 

deze plaats in het Zuiderpark. De combinatie corona en een zomernoodweer leidde ertoe dat de  

2020 editie niet door kon gaan. Een andere memorabele bijeenkomst was het 

oudgediendendiner (februari 2019) waar oud raadsleden, wethouders, afdelingsbestuurders 

en laureaten van de Kees van Loonpenning bijeenkwamen met het toenmalige bestuur en 

fractie.  

 

 
De zomer-bbq van juli 2019 met een zomerse bui in het Zuiderpark. 

 

Belangrijke momenten in de jaaragenda zijn de Opening van het Politiek Seizoen en de 

Nieuwjaarsreceptie. De openingen vonden in 2018, 2019 en 2020 respectievelijk plaats bij 

bioscoop KINO, MONO in het Zomerhofkwartier en Weelde in het M4H gebied. De zeer goed  
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bezochte nieuwjaarbijeenkomsten vonden in 2019 (gezamenlijk georganiseerd met D66 Zuid 

Holland in het Nieuwe Instituut en met een spectaculair optreden in 2020 bij Circus Rotjeknor.  

 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst, begin januari 2020. 

 

De Kerstdiners van D66 Rotterdam vonden in 2018 en 2019 plaats bij Bistrobar Binnenrotte en 

het culinaire sociaal ondernemersinitiatief Hotspot Hutspot Krootwijk. Door de opgelegde  

 

lockdown van december 2020 kon de Tafel van Zeven, een sociaal ondernemerschap die catert 

helaas niet meer koken voor het digitale kerstdiner. Deze is getransformeerd in een digitale  

kerstborrel. Tijdens deze drie avonden zijn ook de Kees van Loonpenningen uitgereikt aan 

Rotterdamse D66 leden met een uitzonderlijke verdienste voor de afdeling. 

 

Er vonden vijf Nieuwe Ledenavonden plaats. Drie op het Stadhuis (september 2018, maart en 

september 2019). In 2020 vond er door de coronamaatregelen vond er in mei één digitaal plaats 

en was de nieuwe ledenbijeenkomst van september een van de weinige bijeenkomsten die 

fysiek plaats kon vinden. Daarnaast werden er talloze kopjes koffie gedronken om (nieuwe) 

leden bekend te maken met de vereniging. Na een periode van daling en stabilisatie rond de 

1175 leden, is het aantal leden in 2020 netto toegenomen tot circa 1280. 
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Toen het heel even kon, een fysieke nieuwe ledenbijeenkomst, begin september 2020. 

 

Belangrijke onderdelen binnen de afdeling zijn ook Els Borst Netwerk Rotterdam, de 

Debatclub D66 Rotterdam en de verschillende Themagroepen van de afdeling. Platforms 

voor leden om te ontmoeten, te verbinden, om in de (politieke) inhoud te duiken en om 

activiteiten mee te organiseren. 

 

Talentontwikkeling  

 

Het bestuur heeft ook tot taak om een kweekvijver voor talent aan te leggen en zo te 

bevorderen dat voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten zich aanmelden voor vacatures 

binnen en namens de partij. Daarom vindt er constante scouting plaats om kandidaten te 

vinden voor het bestuur, de gemeenteraad, de gebiedscommissies en andere functies. Ook 

werden er in de afgelopen jaren geregeld talentspreekuren georganiseerd voorafgaand aan de 

AAV’s en vond er in 2019/2020 de Masterclass Gemeenteraadspolitiek plaats. Deels fysiek 

maar uiteindelijk door de coronamaatregelen goeddeels digitaal. 

 

Communicatie 

 

Bovengenoemde activiteiten en evenementen werden gecommuniceerd door middel van 

onder meer maandelijkse nieuwsbrieven en ad hoc mailingen. De website en 

Facebookpagina van D66 Rotterdam zijn uitgebreid en worden constant onderhouden met 

relevante stukken zoals agenda’s en notulen van afdelingsvergaderingen en de aankondiging 

van evenementen. Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 heeft de 

campagneleider specifiek vrijwilligers toegevoegd aan het team met aandacht voor (social) 

media. Over de inzet hiervan wordt afgestemd met fractie en bestuur. 
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Screenshot van https://www.facebook.com/d66rotterdam  

 

Samenwerking fractie, gebiedscommissies en wijkraden 

 

Het bestuur monitort de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzes 

van de fractie en andere vertegenwoordigers. Daarnaast vindt er permanente evaluatie plaats 

om het functioneren van de fractie en andere vertegenwoordigers te bevorderen. Zo werd het 

bestuur ook afgelopen jaren (bijna) wekelijks vertegenwoordigd bij fractievergaderingen en 

werden er reflectiegesprekken met de fractie en wethouders gevoerd. In de gebieden werden 

gebiedscommissieleden en wijkraadsleden gekoppeld aan mentoren, met wie er in principe 

jaarlijkse gesprekken plaatsvinden. 

 

Voor de gebiedsvertegenwoordigers, fractie en bestuur is er een kwartaaloverleg ingesteld. De 

gebiedsvertegenwoordiging zorgt in wisselende samenstelling voor de inhoudelijke kant van 

deze overleggen. 

 

In 2019 is gestart met een permanente programmacommissie opgezet, een combinatie van 

auteurs van het vorige verkiezingsprogramma, afvaardiging vanuit de themagroepen en de 

secretaris politiek. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kandidaatsstellings- en verkiezingsprocedures in 

aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ook heeft het bestuur tot taak om 

evenementen zoals debatten en verkiezingsbijeenkomsten te organiseren. 

 

In 2020 is gestart met de eerste voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

Voor de zomer is het nieuwe afdelingsreglement (AR) door de leden vastgesteld. Elke vier 

jaar dient dat opnieuw aangepast te worden. Zeker met het oog op het eerder vastgestelde en  
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gewijzigde landelijke huishoudelijke reglement. Daarnaast is tijdens de AAV van september 

2020 middels het Deelnamebesluit, besloten mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

De profielen voor de lijsttrekker en de raadsleden zijn vastgesteld. En de Instellingsbesluiten 

voor een Lijst Advies Commissie (LAC), de Verkiezings Commissie (VC) en de Verkiezings 

Evaluatie Commissie (VEC) zijn vastgesteld. Het bestuur is dit najaar gestart met het scouten 

en benaderen van deelnemers voor deze verschillende commissies om deze voor te kunnen 

dragen aan de leden op de AAV, begin 2021. 

 

Normaliter is de periode na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegevorming voor een 

politieke vereniging iets kalmer. Voor circa anderhalf jaar vinden er nog geen voorbereidingen 

plaats in het licht van de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen: geen verkiezingsprogramma, 

geen lijsten. Begin februari 2019 kondigde wethouder Adriaan Visser zijn vertrek aan na 

aanhoudende politieke discussie en (zijn bemoeienis rond) de beeldvorming bij een Rotterdams 

vastgoedprogramma (Schiekadeblok). Op basis van artikel 6.14 lid 4 van het Huishoudelijk 

Reglement komt dan het afdelingsbestuur in actie om zorg te dragen voor de (vernieuwde) 

Instellingsbesluit voor het profiel van een wethouder en Wethoudersadvies Commissie (WAC). 

En om er zorg voor te dragen dat het proces voor de invulling hiervan zorgvuldig in gang wordt 

gezet inclusief de communicatie aan de leden en andere belanghebbenden. Dit is gedaan in 

nauw overleg met de fractie. Begin maart 2019 is Arjan van Gils voorgedragen en geïnstalleerd 

als wethouder.  

 

Corona #2020 

 

Een terugblik op de afgelopen periode kan niet zonder stil te staan bij corona en het effect ervan 

op de vereniging. Toen begin maart het virus langzaam maar zeker meer besmettingen 

veroorzaakte, forste ziekteverschijnselen en overleden patiënten zag de Nederlandse overheid  

 

zich genoodzaakt flinke maatregelen te nemen en besloten we als land ook massaal in 

zelfverkozen isolatie te gaan. Door de beperkingen die we als afdeling zagen opdoemen en 

ervaarden hebben we besloten al snel de koers te wijzigen en waar mogelijk in te zetten op een 

digitale vereniging zo goed en zo kwaad als dat ging. Begin april werd een Zoom-abonnement 

aangeschaft en gingen we aan de slag met digitale borrels, pubquizes en bingo’s.  
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Digitale Bingo met D66 tijdens het begin van de corona-maatregelen, april 2020. 

 

Belangrijk in die beginperiode was de zorg voor het sociale cohesie van de afdeling, het contact 

met de leden. Naarmate duidelijk werd dat het virus niet zomaar zou verdwijnen en de 

maatregelen aanbleven hebben we als bestuur al snel ingezien dat ook de besluitvorming 

digitaal zou moeten. In het begin nog met hybride AAV’s waarin bestuur en 

besluitvormingscommissie op locatie aanwezig waren en de leden digitaal aansloten. Vanaf het 

najaar werd alles volledig digitaal. We experimenteerden met nieuwe manieren om leden en 

politiek betrokkenen geïnformeerd te houden via het interactieve digitale vragenuurtje. En 

wisten langzaam maar zeker alle activiteiten om te buigen naar een digitale variant. Van een 

lezing over de politieke geschiedenis van het songfestival, via een troostrijke filosofische lezing  

 

bij de (digitale) maandborrel, tot de digitale overleggen van de verschillende themagroepen. En 

hoewel eenieder hoopt dat het virus snel zal verdwijnen en we elkaar bovenal spoedig weer 

kunnen ontmoeten … Zijn we als vereniging inmiddels goed in staat digitaal te functioneren.  

 

 

Bestuur, D66 Rotterdam 

Januari 2021 


