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De oprichters van D66 maakten zich zorgen. Ze waren ongerust over de verouderde
politiek. Nederland werd moderner, maar de politiek niet. Er was niet genoeg
democratie. Mensen werden niet genoeg betrokken bij de politiek. Het was de
belangrijkste reden dat D66 in 1966 werd geboren.
Modern Nederland
Ook nu wordt Nederland moderner. We gebruiken voor alles het internet en we werken
veel meer internationaal samen. Ook willen mensen steeds meer meedenken over de
politiek. Als onze wereld verandert, moet de politiek ook veranderen.
Steeds minder mensen gaan stemmen en steeds minder mensen voelen zich betrokken
bij de politiek. Steeds minder mensen zijn lid van een politieke partij en steeds minder
mensen vertrouwen politici. Juist nu moeten we in actie komen. D66 staat niet stil,
maar wij staan op. Zoals we dat altijd doen. Daarom presenteert D66 de ‘Democratie
van Nu’. Daarin staan 18 voorstellen om onze democratie sterker te maken.
Meedoen
Wij willen dat iedereen mag meedoen met de Nederlandse democratie. De meerderheid
mag niet zomaar voor de minderheid beslissen wat er gebeurt. We moeten de
minderheid beschermen. En als mensen zelf goede ideeën hebben, dan moeten we
daar naar luisteren.
We willen dat mensen meer betrokken raken bij de politiek. Dat iedereen de kans
krijgt om mee te doen. Op ieder niveau, zowel landelijk als lokaal, mogen mensen
meebeslissen. Als we mensen betrekken neemt het vertrouwen in de politiek toe.
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Betrokken, toegankelijk en helder
Mensen moeten worden betrokken bij onze democratie. Als je dat wil, moet je mee
kunnen doen. Als je iets belangrijk vindt, moet je daarover kunnen meepraten. Mensen
mogen zelf beslissen. Nu kunnen ze vaak hun mening niet geven, terwijl de beslissing
wel over hun gaat. Dat moet anders.
Ook moet onze democratie toegankelijk zijn voor iedereen. Nog lang niet iedereen kan
meedoen aan de democratie. Denk bijvoorbeeld aan mensen die slecht ter been zijn,
slecht kunnen lezen of niet op de computer kunnen.
Tot slot moeten we helder zijn. Besluiten zijn niet altijd begrijpelijk of openbaar. Daarom
moeten verwachtingen en afspraken helder zijn. Alleen zo kunnen mensen meedoen
met onze democratie.
Om ervoor te zorgen dat onze democratie betrokken, toegankelijk en helder wordt,
doet D66 18 voorstellen. 18 voorstellen voor de Democratie van Nu.
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Deze voorstellen zijn:
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a. Meer keuze in het stemhokje
Nu stemmen mensen alleen op een kandidaat van een politieke partij. Bijvoorbeeld
op Rob Jetten of Jesse Klaver. Je stemt altijd op een kandidaat van een bepaalde
partij, maar je kan niet gewoon op de partij stemmen. D66 wil dat je wel op een partij
kan stemmen. Op die manier kan je die partij ondersteunen én alle mensen op de
kandidatenlijst van die partij. Als je daarnaast ook kan kiezen om op één persoon van
een partij te stemmen, ondersteun je vooral die persoon. Een stem op een persoon
wordt dan meer waard.
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b.
Kies de persoon die het kabinet samenstelt
Mensen stemmen nu voor het parlement, maar niet voor de regering. D66 wil dat
mensen kunnen stemmen op degene die het kabinet samenstelt - dat noemen we de
formateur. Meestal is de formateur ook de Minister-president. In dit kabinet was Rutte
de formateur en werd hij daarna de Minister-president. Met een stem op de formateur
betrek je mensen meer bij de formatie van een kabinet.
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c.
Vraag de mening van mensen in het land
Het is belangrijk dat de mening van de mensen in het land wordt gevraagd. Bijvoorbeeld
door een groep Nederlanders uit te nodigen om in debat te gaan over een belangrijk
onderwerp. Dat noemen we een burgerforum. Deelnemers aan een burgerforum
worden geselecteerd door middel van loting. De Tweede Kamer of de regering roept
zo’n burgerforum in het leven. De mensen in het burgerforum geven dan advies over
politieke onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de zorg of het klimaat.
d.
Mensen mogen wetten wijzigen
D66 wil dat mensen over de inhoud van wetten kunnen meedenken en wetten kunnen
wijzigen. Dat noemen we het recht op amendement. Om een wet te kunnen wijzigen
moeten ze dan een bepaald aantal handtekeningen ophalen.
e.
Mensen mogen beslissingen terugdraaien via een referendum
Soms zijn mensen het niet eens met een beslissing van de Tweede Kamer. Mensen
moeten dan de kans hebben om die beslissing terug te draaien. Dat kan via een
bindend correctief referendum. Dat betekent dat mensen stemmen voor of tegen een
wetsvoorstel dat al eerder is ingevoerd. De regering en de Tweede Kamer is verplicht
om de uitkomst van het referendum over te nemen.
f.
Benoeming? Eerst een openbaar gesprek
Burgemeesters en ministers worden nu benoemd in plaats van gekozen. D66 wil dat
de Tweede Kamer een openbaar gesprek houdt met burgemeesters of ministers. Zij
kunnen dan vragen stellen en besluiten of de persoon geschikt is als burgemeester of
minister. De Tweede Kamer stemt daarna over de benoeming.
g.
Kies de burgemeester
De burgemeester is een heel invloedrijk persoon in de gemeente. Inwoners moeten
kunnen kiezen wie hun burgemeester wordt. De burgemeester wordt dan bekender en
dat is goed voor de steun van de inwoners voor de burgemeester.
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h. Start met het recht op samenwerken
Sinds kort hebben mensen het recht om taken over te nemen van de gemeente. Als
ze denken dat ze het beter kunnen dan de gemeente kunnen ze een voorstel indienen
om het zelf te gaan doen. Maar soms willen mensen iets samen met de gemeente
doen. Daarom willen wij het recht om samen te werken invoeren. Dan kunnen mensen
samenwerken met de gemeente om iets moois te doen voor hun wijk. Dit kan van alles
zijn. Van speeltuin tot buurthuis, van zwembad tot festival.
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i.
Regels mogen niet in de weg staan
Soms staan regels in de weg als mensen het initiatief nemen iets te doen voor hun
buurt of wijk. Dat is niet de bedoeling. Regels moeten mensen helpen, niet in de weg
staan. Daarom moet de gemeenteraad kunnen beslissen om een regel, als die een
initiatief in de weg staat, tijdelijk te schrappen.
j.
Zorg voor duidelijke communicatie over het proces
Te vaak weten mensen niet hoe besluitvorming gaat als ze zelf een initiatief nemen.
Wat bijvoorbeeld het vervolg is. Of waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Veel
mensen ergeren zich daaraan als ze een initiatief nemen. De overheid moet hier
duidelijker over communiceren.

k.
Verantwoording afleggen aan mensen
Over veel dingen beslist niet meer de politiek. In plaats daarvan liggen beslissingen
in handen van besturen van een school, een zorginstelling of een pensioenfonds. En
waar de politiek altijd verantwoording aflegt aan mensen, doen besturen dat vaak nog
niet. D66 wil dat ook de besturen van scholen, zorginstellingen of pensioenfondsen
verantwoording afleggen over beslissingen die mensen aangaan.
i.
Raadpleeg mensen digitaal
Door het internet praten we veel meer en makkelijker met elkaar en met meer mensen
tegelijk. De overheid gebruikt het internet of digitale technieken nog te weinig. D66 wil
dat de overheid, vooral in de gemeente of provincie, mensen ook digitaal benadert. Zo
kan de gemeente mensen bijvoorbeeld makkelijker en sneller betrekken bij een besluit
of ze een vraag stellen.

m.
Meer geld voor de lokale en regionale journalistiek
Onafhankelijke pers is heel belangrijk voor onze democratie. Door goede journalistiek
worden bestuurders of raadsleden gecontroleerd op hun daden of op beslissingen die
ze maken. D66 wil meer geld voor de lokale en regionale journalistiek. Dat moet komen
vanuit de landelijke overheid, zodat de gemeente niet zelf beslist hoeveel geld er naar
de lokale journalistiek gaat. Journalisten kunnen dan onafhankelijk de (lokale) overheid
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n. Wees duidelijk over algoritmen
Algoritmen worden steeds belangrijker. De computer ordent op basis van algoritmen
heel veel data en maakt zo een keuze in wat je te zien krijgt, bijvoorbeeld op Facebook.
We weten alleen vaak niet hoe de computer bepaalt wat we zien en waarom we dat
zien. Overheden gebruiken ook weleens een algoritme om een keuze te maken. D66
wil dat de overheid duidelijk maakt hoe die algoritmen werken, zodat mensen weten
waarom een bepaalde keuze is gemaakt.
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o. Investeer in onze interne democratie
Politieke partijen spelen een belangrijke rol in onze democratie. De regels die bepalen
hoe we besluiten maken binnen D66 zijn dus ook heel belangrijk. Het Landelijk Bestuur
wil daarom ook kijken naar de regels binnen D66. Ook onze eigen democratie moet
betrokken, toegankelijk en helder zijn.
p. Bedrijf een ander soort politiek
De politiek kan ook beter worden gemaakt zonder dat daar regels voor nodig zijn. Dan
gaat het om wat mensen doen. Vaak houden politici zich nu aan ongeschreven regels,
die nergens voor nodig zijn. D66 wil dat mensen hiervan durven afwijken. Afspraken
moeten ruimte laten voor discussie, de politiek is er voor debat.
q. Bespreek Europese beslissingen in ons parlement
Europa is steeds belangrijker aan het worden. Veel van de beslissingen die in Europa
worden genomen, worden in Nederland voorbereid. Nederlandse ministers gaan met
een opdracht op pad. Maar wat die opdracht is wordt niet besproken. Daar moeten
we het over hebben. Er moet verantwoording worden afgelegd over hoe Europese
bijeenkomsten worden voorbereid.
r. Versterk de Europese democratie
D66 wil een betrokken, toegankelijke en heldere democratie. Ook in Europa. Daarom
moeten mensen meer invloed krijgen op de Europese democratie. Het Europees
Parlement moet sterker worden gemaakt en mensen moeten sneller en makkelijker
mee kunnen denken.
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