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Instellingsbesluit Permanente programmacommissie D66 Rijk van Nijmegen 
ALV 25 maart 2014 

 
D66 Rijk van Nijmegen kent sinds 2010 een systeem van werkgroepen waarin leden inhoudelijk mee 
kunnen denken en met elkaar in gesprek kunnen over diverse thema’s. Aanvankelijk was dit 
werkgroepensysteem alleen voor de periode 2010-2014 ingesteld. De werkgroepen blijken een 
effectief middel om leden op grotere schaal inhoudelijk te betrekken bij (lokale) politiek en daarom 
wil het bestuur graag ook de komende jaren doorgaan met de werkgroepen. Op basis van de 
ervaringen uit de afgelopen 4 jaar wordt in dit document de vernieuwde werkgroepenstructuur op 
hoofdlijnen behandeld. 
 
Basisstructuur 
Er zijn meerdere thematische werkgroepen. Iedere werkgroep heeft een trekker die ervoor zorgt dat 
de werkgroep goed draait, regelmatig bij elkaar komt en bijdraagt aan het vergroten van de kennis 
over het thema binnen de afdeling. De werkgroepen worden aangestuurd vanuit de Permanente 
Programmacommissie (PPC). De komende periode willen we met de volgende werkgroepenindeling 
aan de slag: 
 

- Democratie 
- Zorg en welzijn 
- Ruimte en mobiliteit 
- Onderwijs en economie 
- Nijmegen en de Euregio 
- Cultuur en toerisme (nog niet actief, afhankelijk van verkiezingsuitslag) 
- Groen en duurzaamheid (nog niet actief, afhankelijk van verkiezingsuitslag) 

 
Indien gewenst kan afhankelijk van ontwikkelingen deze indeling worden aangepast door de PPC. Het 
instellen van tijdelijke projectgroepen met een specifieker thema is ook mogelijk. 
 
Doel 
Werkgroepen hebben als doel het ontwikkelen van de lokale visie, het versterken van het 
inhoudelijke debat binnen D66 Rijk van Nijmegen en het leveren van een inhoudelijke bijdrage op het 
thema van de werkgroep. De werkgroepen gaan aan de slag met het opstellen van korte 
visiedocumenten of position papers (ca. 4 pagina’s) over deelonderwerpen die aansluiten bij het 
thema van de werkgroep (bijvoorbeeld werkgroep ruimte en mobiliteit over de toekomstige 
ontwikkeling van de Waalsprong).  
 
Voor het opstellen van deze visies wordt iedere keer een periode van 6 tot 12 maanden 
uitgetrokken. De afgeronde visies worden behandeld op gezamenlijke werkgroependagen. Deze 
visiedocumenten kunnen uiteindelijk uiteraard als input voor volgende verkiezingsprogramma’s 
gebruikt worden. 
 
Op basis van eerdere ervaringen en verschil in ledenaantal tussen Nijmegen en de andere gemeenten 
in het Rijk van Nijmegen zal de focus van de meeste werkgroepen voornamelijk op de gemeente 
Nijmegen liggen. Het staat echter alle D66-leden uit het Rijk van Nijmegen vrij om zich aan te sluiten 
bij de werkgroepen. De werkgroepen kunnen op verzoek ondersteuning leveren aan de andere 
gemeenten binnen de afdeling.  
 
Permanente programmacommissie (PPC) 
De PPC stuurt de verschillende werkgroepen aan. Tot de taken van de PPC behoren het organiseren 
van activiteiten met alle werkgroepen samen (werkgroependagen), signaleren van problemen, 
communicatie met en tussen werkgroepen, incidenteel het bijwonen van bijeenkomsten van 
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werkgroepen en verder alles wat nodig wordt geacht voor het goed functioneren van de 
werkgroepen. De PPC bestaat idealiter uit: 
 

- Een lid van het bestuur van D66 Rijk van Nijmegen die verantwoordelijk is voor de 
werkgroepen en de PPC. Deze persoon treedt op als voorzitter van de PPC. Hij of zij stemt 
regelmatig met het bestuur af over zaken als voortgang, middelen en communicatie.  

- Twee leden met ervaring binnen de werkgroepen 
- Een gemeenteraadslid  
- Eventueel: de ledenmanager of secretaris van D66 Rijk van Nijmegen om de koppeling met 

nieuwe leden die geïnteresseerd zijn om actief te worden beter te leggen 
 
Relatie met raadsleden 
Werkgroepen en raadsleden kunnen elkaars denken ontzettend versterken. We willen daarom de 
band tussen raadsleden en werkgroepen duidelijker vastleggen. De raadsleden van D66 Nijmegen 
worden ieder gekoppeld aan 1 werkgroep afhankelijk van hun portefeuille in de fractie en/of 
persoonlijke voorkeur. Om de wisselwerking concreet vorm te geven vragen we de raadsleden 
minimaal eens per 6 maanden aan te sluiten bij een bijeenkomst van de werkgroep. Dit mag 
uiteraard verder uitgebouwd worden, afhankelijk van het raadslid en de samenstelling van de 
betreffende werkgroep. De kartrekker blijft uiteindelijk wel sturend in de koers van de werkgroep. 
 
Werkgroependagen (heidagen) 
Na succesvolle ervaringen in de afgelopen jaren willen we het organiseren van werkgroependagen 
(voorheen bekend als heidagen) structureel inbedden. Tijdens deze werkgroependagen komen de 
verschillende werkgroepen bijeen om ervaringen te delen en de visies/position papers te behandelen 
en te bediscussiëren. Het plan is dat de PPC de werkgroependagen twee keer per jaar organiseert. 
Per sessie worden ca.  twee visies behandeld. Vast onderdeel van de werkgroependag wordt ook dat 
één of meerdere raadsleden tijd en ruimte krijgen om leden bij te praten over actuele 
ontwikkelingen in de lokale politiek.  
 
Vervolg 
Dit instellingsbesluit wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de ALV op 25 maart 2014. In principe 
geldt deze opzet voor de periode 2014 en verder. Grotere wijzigingen in de structuur van de 
PPC/werkgroepen die verder gaan dan de vastgelegde bevoegdheden in dit besluit worden 
voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur kan besluiten dat goedkeuring door de ALV nodig is. 
 
Als de ALV met dit plan instemt wordt medio april een aftrapbijeenkomst georganiseerd, waar de 
nieuwe werkwijze aan bestaande werkgroepleden en nieuwe geïnteresseerden in detail wordt 
uitgelegd. Vervolgens zal medio juni de eerste werkgroependag nieuwe stijl georganiseerd worden. 
Deze zal in het teken staan van het bedenken van thema’s voor position papers en een kennismaking 
tussen werkgroepen en raadsleden. 


