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Retouradres: info@d66gorinchem.nl

Aan de leden van de D66 Zuid-Holland
Datum
2 juli 2018
Onderwerp

Uitnodiging Algemene Afdelingsvergadering 4 juli 2018

Democraten,
Hierbij nodig ik u namens het bestuur van van D66 Gorinchem uit voor de Algemene
Afdelingsvergadering (AAV), die zal worden op woensdag 4 juli 2018 in de jazz-zaal van PoGo,
Grote Haarsekade 120 in Gorinchem.
De zaal is geopend om 19.45 uur. De vergadering zal om 20.00 uur aanvangen. Onderstaand is
de conceptagenda opgenomen. Op de vervolgpagina’s staat de toelichting op de
agendaonderwerpen.
1.
2.
3.
4.

Goed bestuur: een nadere duiding van de verkiezingsuitslag
Goed bestuur: een terugblik op de campagne GR2018 en de jaarcijfers 2017
Goed bestuur: de politieke positie in de raad 2018-2022
Goed bestuur: visie en richting van onze afdeling

Graag tot dan.
Met vriendelijke groet,
Eelco van Dam
Penningmeester D66 Gorinchem

!2

Datum
1 juni 2018 Pagina
!2 van ! 2

Toelichting op de agenda
Ad 1 Goed bestuur: een nadere duiding van onze verkiezingsuitslag
Kunnen we voldaan achterover leunen? Hoe ziet onze verkiezingsuitslag eruit? We hebben
intensief en gericht campagne gevoerd; heeft dat effect gehad? Komen onze kiezers uit de
stadsdelen die we altijd al als 'onze' stadsdelen bestempelde? Wat kunnen we van de uitslag
leren?
Ad 2 Goed bestuur: een terugblik op de campagne en de jaarcijfers 2017
Hoe kijken we terug op de campagne? We hebben financiële middelen en een enorme
hoeveelheid energie in de campagne gestoken. Hoe verhouden die zich tot elkaar en tot het
behaalde verkiezingsresultaat? Hoe zien de jaarcijfers eruit? Hoe kijkt de kascontrolecommissie
aan tegen het financiële resultaat en welke keuzes maken we voor de komende periode (2018 en
verder).
Bijlage:

1. Jaarcijfers 2017
2. Bericht kascontrolecommissie 2017

Gevraagd besluit:

1. Jaarcijfers 2017 vaststellen
2. Decharge verlenen aan het bestuur over het financiële beleid 2017

Ad 3 Goed bestuur: de politieke positie in de raad 2018-2022
In politiek opzicht is de situatie duidelijk. De komende vier jaar gaan we oppositie voeren. De
fractie heeft daarvoor een aantal bouwstenen: het eigen verkiezingsprogramma, het
coalitieakkoord en de lopende dossiers. In het eigen verkiezingsprogramma hebben we goed
bestuur als speerpunt opgenomen. Fractievoorzitter Ilhan Tekir heeft ook daarom namens de
fractie aan de nieuwe coalitie meegegeven het jammer te vinden dat er niet is gewerkt aan een
raadsbreed akkoord. We vinden dat een gemiste kans.
Graag geven we de leden van D66 Gorinchem de ruimte om richting en inhoud mee te geven aan
onze fractie, eventueel in de vorm van een ledenstandpunt of motie. We horen graag hoe jij
betrokken wilt blijven bij de Gorcumse politiek en het werk van de fractie.
Ad 4 Goed bestuur: visie en richting van onze afdeling
Goed bestuur willen we bij jullie onder de aandacht brengen nu het, na de verkiezingen, tijd is om
naar ons eigen bestuur te kijken. Nu de voorzitter een zetel in de gemeenteraad heeft ingenomen
resteert alleen de penningmeester als bestuurslid. We kunnen bestuurdersverkiezingen
uitschrijven om zo snel mogelijk te komen tot een compleet bestuur, maar we denken daarmee
ook kansen voor ontwikkeling van de afdeling te laten liggen. Graag bespreken jullie welke opties
er mogelijk zouden zijn.
De ledenvergadering is het hoogste orgaan, en we willen jullie daarom onze denklijn voorleggen.
Als we een gedeelde visie hebben op wat voor afdeling we willen zijn, kunnen we op basis
daarvan het best mogelijke bestuur zoeken en vormen. Twee voorbeelden:
1
Als we vanuit de ledenvergadering meer invloed willen hebben op de koers van de fractie,
dan is het de taak van het bestuur om de leden hier zo goed mogelijk in te faciliteren, en
de verantwoording vanuit het bestuur en fractie naar de leden te verbeteren.
2
Als er leden zijn die met name bestuurlijk actief willen worden op een bepaald thema
(bijvoorbeeld ledenwerving van jongeren en politieke representatie daarvan), dan kan het
bestuur een modus zoeken om andere en meer algemene bestuurstaken anders te
organiseren.
3
Ons idee is dat wanneer we tot een gedeelde visie komen op dit soort onderwerpen, we
eerder enthousiaste en nieuwe bestuursleden kunnen aantrekken en tot een betrokken
lokale afdeling kunnen komen, dan wanneer we op korte termijn bestuursverkiezingen
organiseren omdat er een functie beschikbaar is.

