
Voorgenomen Instellingsbesluit 

Wethouders Adviescommissie (WAC) 

Het bestuur van D66 Amsterdam, stemt op 8 maart 2023 

digitaal het volgende af, 
1. In verband met de tussentijds ontstane vacature voor een wethouder van het D66 

smaldeel in het Amsterdamse college van B&W, is het afdelingsbestuur van D66 in 
Amsterdam conform artikel 6.18 lid 4 bevoegd om het instellingsbesluit vast te stellen 
aangaande de opdracht, werkwijze en samenstelling van de Wethoudersadviescommissie 
(WAC).  

2. Het afdelingsbestuur besluit tevens het profiel van de wethouder vast te stellen zoals 
bijgevoegd, conform bijlage a. 

Taak 
1. De WAC heeft tot taak om voor de gemeenteraadsfractie van D66 in Amsterdam (hierna: 

de ‘fractie’) een niet-bindend advies op te stellen over de mate van geschiktheid van de 
wethouderskandidaten, naar aanleiding van de tussentijdse invulling van de functie van 
Wethouder, op basis van het bijgevoegde persoonsprofiel. Dit advies wordt in vertrouwen 
met de fractie gedeeld. 

2. De WAC heeft tot taak om zich hierbij specifiek te laten leiden door de geschiktheid van 
de kandidaat voor de vrijgevallen D66-portefeuille binnen het Amsterdamse college van 
B&W. 

Opdracht 
1. De WAC heeft als opdracht het opstellen van een advies met betrekking tot de kandidaat-

wethouder(s) voor de fractie.   
2. De WAC houdt bij het doorlopen van het proces rekening met de gevoeligheden die bij dit 

proces komen kijken.  

Werkwijze 
1. Het advies voor een Wethouder wordt als volgt opgesteld: 
2. Kandidaten kunnen per mail (wac@d66amsterdam.nl) hun interesse melden tot en met 

dinsdag 21 maart 23:59 uur, door middel van het insturen van een motivatiebrief met CV. 
Op basis van de ontvangen kandidaatstellingen zal er een briefselectieronde plaatsvinden, 
waarbij een selectie van kandidaten zal worden uitgenodigd voor tenminste één 
gespreksronde. 

3. In overleg met de kandidaat kan de WAC aanvullende informatie verzamelen. 
4. De WAC zal haar advies als volgt vormgeven: de WAC zal 1 kandidaat aan de fractie 

voordragen. Indien gewenst, kunnen andere kandidaten ook in de toelichting op het advies 
worden genoemd, waarbij de kandidaat dit zelf tijdens het gesprek aan dient te geven aan 
de WAC, in het kader van vertrouwelijkheid van de kandidaatstelling.  

5. De gesprekken zullen plaatsvinden op 25 maart.  
6. De kandidaten zullen in de week van 27 maart een terugkoppeling ontvangen of zij zullen 

worden opgenomen in het advies van de WAC.  

Samenstelling 
1. De WAC zal bestaan uit maximaal 5 personen: 

1. Een fractielid van D66 Amsterdam 
2. Een commissielid met ervaring met de portefeuille / bestuurlijke ervaring in Amsterdam  
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3. Maximaal 2 commissieleden die als met ruime politiek-bestuurlijke ervaring 
4. Een lid van het afdelingsbestuur 

2. Leden van de WAC kunnen zelf geen kandidaat zijn voor de functie waar zij advies over 
uitbrengen. 

3. De WAC is gehouden aan strikte geheimhouding ten aanzien van de personen waarmee is 
gesproken en de inhoud van die gesprekken, net als eenieder die (daartoe genodigd) 
kennisneemt van de adviezen van de WAC.  

Het bestuur stelt de leden van de WAC aan op basis van bovenstaande samenstelling.  


