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D66 Rotterdam zoekt een voorzitter van de Verkiezingsprogrammacommissie 
In maart 2022 zal D66 deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Namens de 
afdeling schrijft de verkiezingsprogrammacommissie (VPC) het conceptverkiezingsprogramma voor 
deze verkiezingen. Om dit proces in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar een voorzitter van 
de VPC.  
 
Taken en verantwoordelijkheden 
De voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie wordt als gevolg van de maatregelen in 
verband met het coronavirus door de leden gekozen middels e-voting. Deze stemming zal eind 
januari 2021 openen en loopt tot de AAV. Tussen het sluiten van de kandidaatstelling en het openen 
van de e-voting kunnen kandidaten zich - al dan niet digitaal - presenteren aan leden. Tevens zullen 
leden in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen. De kandidaat met de meeste stemmen 
na e-voting wordt vervolgens in functie gekozen. De voorzitter van de programmacommissie wordt 
bekend gemaakt tijdens de AAV van 2 februari 2021.  
 
De voorzitter coördineert de activiteiten van de VPC, jaagt het schrijfproces aan, verbindt en treedt 
naar buiten om de fractie en wethouders, de afdeling (waaronder de themagroepen) en de stad 
nauw bij het tot stand komen van het verkiezingsprogramma te betrekken. Concreet is de VPC onder 
leiding van deze voorzitter verantwoordelijk voor: 

1. Het schrijven van een verkiezingsprogramma voor de afdeling D66 Rotterdam op weg naar 
de gemeenteraadsverkiezingen 2022; 

2. Het organiseren van bijeenkomsten om ideeën vanuit de afdeling en de stad Rotterdam op te 
halen en te verzamelen; 

3. Verbinding te leggen met de politieke vertegenwoordiging en daarmee een politieke brug te 
realiseren met de fractie met als doel het verkiezingsprogramma te voorzien van politieke 
sensitiviteit; 

4. Inhoudelijke verbinding leggen met de Rotterdamse themagroepen.  
 
Het verkiezingsprogramma 
Het verkiezingsprogramma van D66 Rotterdam bevat het beleid dat de partij in een periode van vier 
jaar wenst te verwezenlijken, is geldig voor die periode en kan tussentijds niet worden gewijzigd. 
Raadsleden van D66 zijn gehouden het verkiezingsprogramma naar beste vermogen uit te voeren. 
Het bestuur volgt de fractievergaderingen en toetst de standpunten van de fractie aan het 
verkiezingsprogramma. 
 
Competenties 

• Besluitvaardigheid: Goed in staat zijn om een goed onderbouwd oordeel te vormen en een 
besluit te nemen. 

• Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten 
dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst 
van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren. 

• Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden wanneer 
sprake is van tegengestelde belangen. 

• Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van 
politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen. 
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• Verbinden: Richting en binding geven aan een groep of gemeenschap. 
Samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven, fungeren als (ver)bindende 
schakel en bruggenbouwer. 

• Visie: Zaken in een breder kader zetten en uitdragen, conceptueel en beleidsmatig denken en 
daarbij de lange termijn voor ogen houden. 

 
Procedure  
Stuur vóór 15 januari je kandidatuur inclusief motivatie voor deze functie naar 
secretaris@d66rotterdam.nl   
Hiervoor kan het kandidaatstellingsformulier worden gebruikt.  
 
Voorafgaand aan de e-voting (zie hieronder), wordt de kandidaat gevraagd een oriënterend 
gesprekken te voeren. De gesprekken zijn bedoeld ter oriëntatie op de functie, het zijn geen 
sollicitatiegesprekken. Neem contact op met Fons Cazius (secretaris politiek 
f.cazius@d66rotterdam.nl) voor het plannen van deze gesprekken of bij vragen over de vacature.  
 
De nieuwe voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie zal door de leden worden gekozen 
middels e-voting die eind januari 2021 opent en loopt tot de AAV. Tussen het sluiten van de 
kandidaatstelling en het openen van de e-voting kunnen kandidaten zich - al dan niet digitaal - 
presenteren aan leden en zullen leden in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen. De 
kandidaat met de meeste stemmen na e-voting wordt vervolgens in functie gekozen. Op 2 februari 
2021 wordt de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie gepresenteerd tijdens de AAV. 
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