Notulen Deelafdelingsvergadering (DAV)
D66 Amsterdam Oost 30 juni 2021 – online via Zoom

1. Opening en vaststellen agenda
Tanja Vermeer (voorzitter) opent de vergadering om 20.15 uur. Er zijn geen opmerkingen
over -of aanvullingen op- de agenda.
2. Mededeling:
Verslag kascommissie:
De jaarrekening 2020 werd op de DAV van 18 februari 2021 goedgekeurd. Op dat moment
was er nog geen kascommissie aangesteld. Decharge werd aan het bestuur op de
vergadering verleend met de voorwaarde dat de controle op de jaarrekening door de
kascommissie nog zal plaatsvinden. Het verslag van de kascommissie staat op de site als
onderdeel van de stukken van deze DAV en de decharge is daarmee voltooid.
3. Terugkoppeling van de gesprekken tijdens de wandeling
Nu de coronamaatregelen het toelaten is er door het bestuur voorafgaand aan het officiële
gedeelte van deze vergadering een walk-and-talk georganiseerd om elkaar weer eens in het
echt te kunnen ontmoeten. Er is om 19:00 verzameld op het Beukenplein voor eerst een kop
koffie. Daar krijgt elk tweetal of drietal een onderwerp mee vanuit het verkiezingsprogramma
om tijdens het wandelen te bespreken.
Het conceptverkiezingsprogramma wordt op het scherm getoond. Tanja Vermeer (voorzitter)
geeft aan dat alle aanwezigen op de vergadering de gelegenheid hebben om suggesties voor
aanvullingen op dit concept te delen. Ook na de vergadering kan men nog per mail
suggesties sturen aan het bestuur. Dit concept is samengesteld tijdens een online
brainstormsessie tussen het bestuur en de huidige fractie.
Er is een suggestie vanuit de zaal om concreet te behalen resultaten in het programma op
nemen, als opdracht aan de nieuwe Stadsdeelcommissie. Dit was ook het geval in het vorige
programma en hiermee kan men de voortgang van de fractie meten. Philip Monas (SDC-lid)
merkt op dat een aantal concrete zaken al in het concept verkiezingsprogramma staan zoals
het onderwerp van Tiny Forests.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er ook nog moet worden gekeken naar de vertaling van
onderwerpen uit het verkiezingsprogramma van de centrale stad naar die van Oost.
Aanvullende suggesties vanuit de zaal voor het concept verkiezingsprogramma:
-

Onderwerp veiligheid opnemen en uitwerken: veiligheid is een belangrijk onderdeel
van de leefbaarheid.
Onderwerp toegankelijkheid toevoegen. Dit past ook in de richtingwijzer van ‘laat
niemand vallen’.
‘Samenleven en samenkomen’: inclusiviteit betekent ook verbinding maken met de
buurt zoals het instellen van buurthuizen, lokale theaters, buurtfestivals, goede
pleinen en een ‘huis van wijk’. ‘Huis van wijk’ initiatieven vinden plaats in de
stadsdelen Noord, Zuid en Weest.
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-

In bepaalde buurten in Oost zou inclusiviteit extra aandacht verdienen door de
mogelijke tweedeling veroorzaakt door gentrificatie. Een voorbeeld is de Javastraat.
Inzetten op nieuwe parken. Een goed voorbeeld is het plan voor een nieuw park aan
de Weesperzijde

4. Vaststellen Concept Notulen DAV 18 februari 2021
Aangenomen. Geen opmerkingen op de notulen vanuit de zaal.
5. Bespreken verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Tanja Vermeer (voorzitter) licht de tijdslijnen voor het vaststellen van het definitieve
verkiezingsprogramma toe. Het concept document zal nog op de site worden geplaatst. In de
volgende nieuwsbrief zullen de leden worden uitgenodigd om opmerkingen te sturen. Eind
augustus zal er nog een sessie worden georganiseerd voor feedback van de leden. De
definitieve versie wordt op de AAV van 7 november vastgelegd.
Actie bestuur:
- Eind augustus een aanvullende brainstormsessie voor het verkiezingsprogramma
met de leden te organiseren.
- Aandacht hiervoor in de volgende nieuwsbrief van A-Oost.
- Suggestie vanuit de zaal om uit te zoeken of alle DAV-documenten ook opgeslagen
kunnen worden op mijnd66. Dit ter inzage voor alle leden in Oost (DAV notulen etc.).
6. Presentatie van de LAC. + tijdslijnen
Tanja Vermeer (voorzitter) geeft een toelichting op de procedure van de LAC voor het
opstellen van lijstadvies en de tijdslijnen daarvan.
Vraag vanuit de zaal of er ook rekening wordt gehouden met het spreiden van kandidaten
over de gebieden. Tanja Vermeer (voorzitter) bevestigt dit. Het LAC-advies van de volgorde
van kandidatenlijst zal zijn op basis van persoonlijke achtergrond, diversiteit binnen het team
en spreiding over de gebieden.
Pieter Liefting (secretaris) geeft aan dat aanvullende informatie over de kandidaatstelling nog
op de site van Amsterdam Oost zal worden gezet.
7. Bespreken van het aangepaste Deelnamebesluit. Aangepast Deelnamebesluit
Vanwege de aankomende wijziging van het bestuurlijk stelsel van de stadsdeelcommissies,
wordt een aangepast deelnamebesluit ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Jan-Bert
Vroege (raadslid) geeft een toelichting op de achtergrond van de wijzigingen in het SDCstelsel.
De volgende wijzigingen zijn opgenomen in het aangepast besluit (op hoofdlijnen):
- Verschuiving van de aanmeldingsperiode voor kandidaten. De aanmeldingsperiode
start nu op 2 augustus 0:00 uur en sluit op 3 oktober 23:59 uur. Deze wijziging is
opgenomen omdat een aantal wijzigingen in het bestuurlijk stelsel nog door de raad
moeten worden vastgesteld zoals de wijze van vaststellen van het stadsdeelbestuur
(aangesteld door de raad of vanuit samengesteld vanuit de leden van de
stadsdeelcommissie). Kandidaten kunnen dit uiteindelijk nog meenemen in hun
overweging voor aanmelding.
- De gebieden vervallen in het nieuwe stelsel. De verwijzingen naar gebieden zijn uit
het besluit verwijderd.
- Het maximaal aantal kandidaten op de lijst is 20 voor geheel Oost. Dit aantal komt
overeen met de norm binnen de overige stadsdelen (16 SDC-zetels + 4). Het
maximaal aantal kandidaten per gebied is niet meer van toepassing.
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Opmerking vanuit de zaal: in een zin van het deelnamebesluit staat nog een verwijzing naar
het ‘huidige stelsel’.
Besluit:
Het aangepast deelnamebesluit is de vergadering aangenomen d.m.v. een poll via Zoom:
13 voor 0 tegen.
Voorwaarde is dat deze zin nog wordt aangepast.
8. W.v.t.t.k.
De tweede termijn van Jurjen Soppe als penningmeester loopt dit najaar af. Wie interesse
heeft in deze functie kan zich alvast aanmelden bij het bestuur. Meer informatie over de
procedure van de kandidaatstelling vor deze functie volgt nog voorafgaand aan de
deelafdelingsvergadering in dit najaar.
Jacco Verstraeten-Jochemsen (bestuurslid Campagne centrale stad) geeft een toelichting op
de planning van aankomende campagneacties voor de GR2022 verkiezingen. Er zal ook een
‘Word lid’-campagne worden gehouden om nieuwe leden aan te trekken. Jan-Bert Vroege
(raadslid) geeft de suggestie om een welkomstpakket te verspreiden onder nieuwe leden.
Pieter Liefting (secretaris) merkt op dat er sinds de TK-verkiezingen een zeer sterke stijging
is van het ledenaantal in Oost. Op dit moment is het totaal aantal leden 770. Dit is een
stijging van 150+ leden in een jaar. Dit geeft een extra reden om acties voor nieuwe leden op
te zetten.
8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Tanja Vermeer (voorzitter) de vergadering om 22.05 uur.
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