
 
PERMANENTE PROGRAMMACOMMISSIE 

Naar aanleiding van haar vergadering van 22/2/2010 stelt het Afdelingsbestuur D66 Nijmegen als 

volgt voor: 

 

Instellingsbesluit 

Het afdelingsbestuur wenst een permanente programmacommissie in te stellen. De keuze voor een 

permanente programmacommissie, in tegenstelling tot een tijdelijke programmacommissie zoals in 

de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2010, loopt vooruit op het voorstel van het Landelijk 

Bestuur gericht op kwaliteitsverbetering van debat en beleidsvorming in de partij. Het Landelijk 

bestuur is voornemens om een landelijke coaching groep in te stellen onder voorzitterschap van 

Michiel Scheffer.  

 

Het bestuur draagt Betty de Vries voor als portefeuillehouder voor deze commissie, en heeft haar 

verzocht leden voor deze commissie aan te zoeken. Zij zelf zal namens het bestuur in de commissie 

zitting nemen. Om commissieleden aan te zoeken zal zij een oproep in de nieuwsbrief en op de 

website laten plaatsen en bij de afdelingssecretaris vragen om selectie van leden uit het kennis en 

kunde bestand. De commissie wordt ingesteld voor de periode tot aan de volgende 

gemeenteraadsverkiezingen, in principe de periode 2010 – 2014.  

 

Taakstelling van de commissie 

De commissie heeft tot taak dat te doen wat nodig is om een herkenbaar, onderbouwd en op 

Nijmegen toegesneden verkiezingsprogramma te produceren ultimo september 2013. De commissie 

betrekt in de organisatie van haar werk dat programmavorming een essentieel primair proces is. 

Daarbij streeft zij naar kwaliteit maar ook naar betrokkenheid van leden op basis van hun vaardig-

heden en specifieke kennis en organiseert zij waar mogelijk debat binnen de partij en in de stad. 

Voor Nijmegen zal de commissie een coördinerende taak hebben. Ten opzichte van de andere 

gemeentes in de afdeling zal de commissie op verzoek ondersteuning leveren.  

 

De commissie zal zich laten inspireren door input van het landelijk kenniscentrum van D66 en zal 

werken overeenkomstig de landelijke richtlijnen. De commissie wordt aangemoedigd samenwerking 

te zoeken binnen de Provincie of daarbuiten met vergelijkbare steden (Tilburg, Maastricht, 

Groningen). De commissie kan gebruik maken van adviezen en ondersteuning van de landelijke 

coachingcommissie. 

 

De commissie zal in de uitvoering van haar taak werkgroepen instellen die zich inhoudelijk 

bezighouden met onderwerpen die van belang zijn voor de afdeling Nijmegen en de regio. De 

werkgroepen kunnen hiermee de fractie en het bestuur ondersteunen bij het formuleren van 

standpunten van D66, en ook kunnen de werkgroepen bijdragen leveren voor het 

verkiezingsprogramma, beleidsdebatten, opinieartikelen en visieontwikkeling. De commissie zal de 

werkgroepen instellen, en ondersteuning bieden waar nodig en gewenst.  

 

Werkgroepen verschaffen leden een mogelijkheid te actief te worden en betrokken te zijn bij het 

werk van D66 in de stad en regio. Werkgroepen kunnen specifieke activiteiten organiseren waardoor 

ook leden die onvoldoende tijd hebben voor deelname aan een werkgroep een inhoudelijke bijdrage 



 
kunnen leveren. Bij het instellen van de werkgroepen zal de commissie rekening houden met deze 

doelstelling. 

 

Samenstelling van de commissie  

De commissie wordt samengesteld uit een klein aantal personen met als profiel: 

 Kennis van de thematiek en problematiek van de stad  

 Kennis van de cultuur en werkwijze van D66  

 Iemand uit de top 20 van de kieslijst 

 De portefeuillehouder uit het bestuur 

 Een vertegenwoordiger uit de fractie 

 

De commissie zal een voorzitter en een secretaris kiezen. Het Bestuur zal op de eerstkomende 

afdelingsvergadering de invulling van de commissie voorleggen. 

 

Werkwijze van de commissie  

 

De commissie zal voor 1 oktober 2010 een plan van aanpak voorleggen aan het bestuur ter 

besluitvorming en aan de ledenvergadering ter kennisgeving. 

 

De commissie zal bestuur, fractie, eventuele wethouders, en leden consulteren om te komen tot een 

keuze van onderwerpen voor de werkgroepen. Vervolgens zal de commissie instellingsbesluiten 

voorbereiden. In de instellingsbesluiten wordt aangegeven: 

 

 De kwartiermakers die de werkgroep gaan inrichten 

 De beoogde samenstelling en omvang van de werkgroep  

 De inrichting van de werkgroep (voorzitter, secretaris, eventueel aanvullend) 

 Het doel van de werkgroep 

 De methodes en werkwijzen van de werkgroep  

  De wijze waarop de werkgroep leden (en eventueel niet-leden) kan betrekken, 

 De criteria waaraan het werkplan moet voldoen,  

 De middelen die de werkgroep mag gebruiken 

 De relatie met het bestuur en de betrokken portefeuillehouders. 

  

Relatie met Bestuur 

Het Bestuur is in de commissie vertegenwoordigd door de portefeuillehouder. Afstemming over 

middelen, communicatie en relaties verloopt via de portefeuillehouder.  

 

Slot 

De instelling van de Permanente Programmacommissie wordt op de afdelingsvergadering van 15 

maart 2010 ter besluitvorming voorgelegd. 

 

Michiel Scheffer       Betty de Vries 

Voorzitter D66 Nijmegen      Bestuurslid D66 Nijmegen 


