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Verslag Algemene Afdelingsvergadering D66 Rheden-Rozendaal 
 

Datum : 9 november 2009 

Plaats : Parkhuis De Steeg 

 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

Krista den Hertog (voorzitter) opent de vergadering enheet de aanwezigen hartelijk welkom. Deze 

algemene afdelingsvergadering is vooral bedoeld om het verkiezingsprogramma voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 te bespreken en vast te stellen. Verder stellen de 

kandidaten zich vandaag voor.  

Het bestuur heeft gesproken over de mogelijkheid van een lokaal lidmaatschap. Gezien het feit dat 

D66 Rheden zich sterk richt op de landelijke richtlijnen van D66 heeft een lokaal lidmaatschap 

geringe meerwaarde. Daarom heeft het bestuur besloten geen voorstel voor een lokaal lidmaatschap 

in te dienen bij de AAV. De vergadering kan zich vinden in dit bestuursstandpunt.  

De afdeling D66 Rheden heeft nu 49 leden. Er is één afmelding geweest in het afgelopen jaar. Verder 

zijn er alleen maar nieuwe leden bijgekomen.  

 

 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 24 juni 2009 

 

Het verslag wordt zonder inhoudelijke wijzigingen vastgesteld. 

 

 

3. Voorstellen kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 

 

Het bestuur is buitengewoon verheugd dat er twaalf uitstekende kandidaten zijn voor de 

verkiezingen van maart 2010. De aanwezige kandidaten stellen zich vervolgens voor aan de leden. 

Het bestuur heeft een stemadvies geformuleerd voor de leden. De leden bepalen de volgorde op de 

lijst via de poststemming.  

 

Krista den Hertog is de lijsttrekker van D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sinds vorig jaar is zij 

voorzitter van onze afdeling. Als Krista verkozen tot gemeenteraadslid, zoals te verwachten valt, 

zullen we na de verkiezingen een nieuwe voorzitter moeten kiezen, omdat het raadslidmaatschap 

niet gecombineerd mag worden met een bestuursfunctie van de afdeling.  
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4. Aanvraag dispensatie voor twee kandidaten  

 

Er zijn twee kandidaten die om formele redenen niet zonder meer op de kandidatenlijst kunnen 

staan. Zij hebben dispensatie nodig. De AAV gaat unaniem akkoord met voorstel van bestuur om bij 

het landelijk bestuur dispensatie aan te vragen voor de beide kandidaten.  

 

 

5. Bespreken en vaststellen verkiezingsprogramma  

 

Het bestuur zet uiteen hoe het programma tot stand is gekomen. Er is een door een programma-

commissie hard aan gewerkt. Het verkiezingsprogramma van onze afdeling sluit aan op de landelijke 

speerpunten van D66.  

Het concept programma wordt vervolgens besproken. Dat leidt tot een geanimeerde discussie.  

Vastgesteld wordt dat het bestuur en de toekomstige D66-fractie zich moeten voorbereiden op de 

bezuinigingsdiscussie van 2010, die stevig zal worden. Nog voor de verkiezingen zal het bestuur met 

een inhoudelijk standpunt komen over het opvangen van de bezuinigingen, die nu al aangekondigd 

zijn. De kaasschaafmethode zal niet voldoende opleveren is de algemene indruk.  

In algemene zin is de AAV positief over de opzet en vorm van het programma. Goed leesbaar, 

duidelijk/concreet en niet te lang. Het programma wordt nog verder verfraaid (vormgeving).  

De AAV stemt unaniem in met het concept programma en geeft het bestuur het mandaat om het 

programma definitief te maken door het verwerken van de reacties van de AAV.  

 

 

6. Rondvraag  

 

Het bestuur zal de website snel actualiseren. De nieuwe site is bijna gereed.  

 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 

 

 


