
RA 108.20

Indiener: Flip Hoedemaeker e.a.
Woordvoerder: Flip Hoedemaeker

Onderwerp: Amendement O Opfrissing: Actiepunten interne democratie
Betreft: Tekst wijzigen

Regelnummer: 684-686

Huidige tekst :

Spreekt uit dat
1. Het landelijk bestuur van D66 binnen een jaar met voorstellen komt om de eigen reglementen in lijn
te
brengen met de uitgangspunten van de resolutie Democratie van Nu, te weten: betrokkenheid,
toegankelijkheid, helderheid.

Voorgestelde tekst :

Spreekt uit dat
1. Er een werkgroep wordt ingesteld, ten minste bestaande uit landelijke, regionale, Europese en lokale
vertegenwoordigers,
2. deze werkgroep in binnen een half jaar een (online) ledenraadpleging organiseert over de interne
partijdemocratie en voorstellen voor meer betrokkenheid, toegankelijkheid en helderheid verzamelt.
3. deze werkgroep onder meer zal onderzoeken: regelmatige digitale ledenraadpleging, het debat 
tijdens
congressen en in de vereniging, een betaalde voorzitter van het partijbestuur.
4. er bijzondere aandacht komt voor diverser maken van onze kandidatenlijsten, en dat de 
ledeninvloed op
de samenstelling van kandidatenlijsten eenvoudiger en transparanter wordt gemaakt,
5. deze werkgroep op het volgend congres (109) met voorstellen komt inzake de samenstelling en
ledeninvloed op de kandidatenlijsten, en die ter stemming worden gebracht
6. deze werkgroep voorts verslag doet op Congres 109 van de overige bevindingen en uiterlijk op 
congres 110 met definitieve voorstellen komt.

Terugkoppeling
Ter uitwerking van deze resolutie heeft het Landelijk Bestuur een werkgroep op laten zetten welke de 
partijdemocratie gaat doorlichten. Hierbij worden de uitgangspunten uit de resolutie als uitgangspunt 
genomen: betrokkenheid, helderheid en toegankelijkheid. Het amendement gaf een meer concrete 
invulling aan deze opdracht. Ten aanzien van het eerste lid is de werkgroep opgezet met een kleine 
kerngroep aan procesbegeleiders welke rondom specifieke thema's binnen de opdracht zoveel 
mogelijk leden proberen te betrekken. Daarnaast zullen leden in een klankbordgroep geworven 
worden om actief te reageren en mee te denken over de uitwerking, onder andere via een online 
ledenraadpleging. Zo wil de werkgroep leden uit alle lagen en met alle soorten functies betrekken bij 
het eindproduct. De werkgroep zal haar werkzaamheden wel specfiek richten op democratische 
processen en besluitvorming. Daarom zal bij de eindrapportage gevraagd worden aan de 
Talentencommissie om een bredere visie op diversivisering van kandidatenlijsten om uitwerking aan 
dat onderdeel van lid 4 te geven. Voor wat betreft de betaalde partijvoorzitter uit lid 3 zal het Landelijk
Bestuur hierop een reactie geven. De deadline in het 5e lid was niet haalbaar in combinatie met een 
goed participatief proces, het 109e congres wordt wel gebruikt als startpunt voor de ledenparticipatie 
in dit project Alle overige punten worden door de werkgroep uitgewerkt zoals gevraagd. Meer 
informatie hierover en over de vorderingen is te vinden op d66.nl/interne-democratie.


