
 

 
 

“Duurzaam, Divers en Toekomstgericht” 
Meerjarenstrategie D66 Rijk van Nijmegen 2018 – 2022 
 
 
Nijmegen, 8 mei 2018 
 
 
Beste Democraat, 
 
Het bestuur van D66 Rijk van Nijmegen stelt aan het begin van elke nieuwe raadsperiode het 
meerjarenbeleid voor de afdeling vast. Het bestuur heeft na de verkiezingen in twee sessies gesproken 
over de koers van de afdeling voor de komende jaren. Hieronder staan de kernpunten van de gekozen 
koers weergegeven. Het bestuur heeft nadrukkelijk de koers van het landelijk bestuur en eerdere 
terugkoppeling van leden en fracties in dit proces gewogen. Mogelijke aanbevelingen aan het bestuur 
van de evaluatiecommissie Gemeenteraadsverkiezingen 2018 kunnen op een later moment nog leiden 
tot aanpassing van dit strategisch plan waar nodig. Graag presenteer ik op de AAV van 22 mei 
aanstaande het gehele plan met alle bijbehorende overwegingen en implicaties voor bestuurders, 
fracties en leden. 
 
Voor nu, 
Namens het afdelingsbestuur, 
 
 
Sjoerd van Gils 
Voorzitter 
 

 
een groeiende afdeling 

 

 
- Over vier jaar heeft de afdeling minstens 750 leden. D66 is en blijft een aantrekkelijke partij en ook 
onze afdeling heeft veel groeipotentieel. We zetten in op geleidelijke groei van de afdeling in alle 
gemeenten. 
 
- Om die groei voor elkaar te krijgen, maken we het lidmaatschap van onze afdeling interessanter, in 
het bijzonder voor ondervertegenwoordigde groepen kiezers. We organiseren meer 
doelgroepspecifieke activiteiten en zullen ook gerichter uitnodigen. Denk hierbij aan activiteiten specifiek 
voor vrouwen of cultuurliefhebbers. Voor een optimale aanpak doen we gedegen onderzoek naar de 
samenstelling van ons ledenbestand en kijken we naar de best practices in de partij. De afdeling vormt 
hierdoor over vier jaar een goede afspiegeling van onze kiezers en onze doelgroep. 
 
 

 
een diverse afdeling 

 

 
- D66 Rijk van Nijmegen houdt oog voor verschillen in de samenleving en voor de problemen die elk 
deel van de samenleving eigen zijn door het organiseren van inspraakmogelijkheden, werkbezoeken 
en door laagdrempelige communicatie en activiteiten. De afdeling moet openstaan voor verbeteringen 
en andere inzichten.  
 
- Rijk van Nijmegen zet in op een betere participatie van vrouwen in de afdeling door hen vaker en 
actiever aan te spreken en door het organiseren van activiteiten specifiek voor vrouwen. Daarnaast 
zet de afdeling in op meer activiteiten voor 40+’ers. Speciale projectgroepen zullen zich hiermee bezig 
houden en waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven, zoals het Els Borst 
netwerk.  
 



- Op dit moment heeft de afdeling veel jongere leden. Om de afdeling voor hen nog interessanter te 
maken, blijven we goed samenwerken met de JD door regelmatig te overleggen en door relevante 
activiteiten uit onze agenda’s te delen met de eigen achterban. 
 
 

 
een actieve afdeling 

 

 
- Voor kiezers en geïnteresseerden moet het interessanter worden om lid te worden en om langer lid te 
blijven. De afdeling krijgt deze ledenbinding voor elkaar door meer (doelgroepspecifieke) activiteiten te 
organiseren en te laten organiseren door leden. Het introprogramma voor nieuwe leden is op orde en 
bestaande ledenwervingscampagnes zullen worden gecontinueerd. Leden die desondanks opzeggen, 
worden benaderd om hen te behouden en om feedback op te halen.  
 
- Veel D66’er zijn lid geworden vanwege (inter)nationale politieke ontwikkelingen. De afdeling speelt op 
die motivatie in door het organiseren van bezoeken aan de fracties in Den Haag en Brussel en door het 
actief promoten van activiteiten van thema-afdelingen en het actief organiseren van bezoeken aan 
landelijke themadagen of nieuwe/trouwe ledendagen. Debattraining D-loquentia en debatavonden 
worden naar behoefte opgestart. 
 
- Leden krijgen een gevulde activiteitenagenda, maar ze kunnen zelf ook aan de slag in werk- en 
projectgroepen onder leiding van de Permanente Programma Commissie (PPC). De PPC wordt belast 
met een accountfunctie (het initiëren en matchen van vragen van leden en fracties aan kennis en 
expertise onder leden en binnen de partij), de aanjagersfunctie (het doorlopend motiveren, coördineren 
en activeren van werk- en projectgroepen) en de ontwikkelfunctie (oog hebben en houden voor lokale 
en landelijke politieke ontwikkelingen en die vertalen in concrete activiteiten of standpunten).  
 
- Werkgroepen worden ingedeeld naar politieke thema’s en werken ter ondersteuning van politieke 
fracties in ofwel Nijmegen ofwel Wijchen/Heumen/Beuningen/Berg en Dal doorlopend aan 
werkbezoeken, moties, expertise en onderzoek binnen hun eigen aandachtsgebieden. 
 
- Projectgroepen werken tijdelijk aan het bereiken van één concreet en actueel doel of doorlopend aan 
het organiseren van één soort activiteiten. Denk hierbij aan de projectgroep ‘vrouwenparticipatie’, maar 
ook aan een debatclub, een commissie die D66 College gaat organiseren of een sportgroep. Het 
functioneren van PPC, werk- en projectgroepen wordt primair de verantwoordelijkheid van de 
ledenmanager. De ledenmanager wordt hierin ondersteund door de politiek secretaris en de voorzitter. 
 
- Via de PPC zet de afdeling in op meer verdiepende activiteiten. Zo komt er een D66-College serie van 
laagdrempelige lezingen, politieke avonden, debatten en kennissessies over landelijke, actuele of 
internationale thema’s. Met de organisatie en inhoudelijke invulling zullen een of meerdere 
projectgroepen worden belast. 
 
 

 
een politieke afdeling 

 

 
- De afdeling krijgt ledengroei en ledenbinding verder voor elkaar door inspraakmogelijkheden voor 
leden beter te organiseren, leden moeten de mogelijkheid hebben om lokale issues te bespreken met 
hun eigen fractie. In Beuningen en Heumen zijn deze bijeenkomsten succesvol en het bestuur gaat dan 
ook aan de slag met de fracties om structureel ledenbijeenkomsten te organiseren in elke gemeente.  
Tijdens deze ledenoverleggen, geleid door een technisch voorzitter, spreken fracties en leden met 
elkaar over actuele lokale thema’s. Daarnaast mogen leden zelf vragen stellen aan de fracties en 
eventuele ambtsdragers en kunnen onderwerpen worden aangebracht. Leden worden gestimuleerd 
actief mee te denken over standpunten en worden zo meer betrokken bij D66 in hun eigen gemeente.  
 
- De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) is bedoeld om inzicht te krijgen in en om mee te beslissen 
over het functioneren van de afdeling en het afdelingsbestuur. Daarnaast krijgen op de AAV de diverse 
fracties de gelegenheid hun werkzaamheden te presenteren. De AAV wordt komende jaren meer 



gespreid over de afdeling gehouden. De AAV blijft de enige plek waar (politieke) moties worden 
behandeld.  
 
- Het bestuur organiseert voor de diverse raadsleden en hun 
fractievolgers/carrouselleden/fractieondersteuners en commissieleden minimaal tweemaal per jaar een 
afdelingsforum. Dit forum heeft vooral een netwerkfunctie: politiek actieve D66’ers maken kennis met 
elkaar, doen inspiratie op bij een thematische opening en spreken in deelsessies met elkaar af op 
onderwerpen samen op te trekken, moties te delen en om samen standpunten in te nemen in 
Gemeenschappelijke Regelingen. De inhoudelijke invulling van dit forum is de verantwoordelijkheid van 
de politiek secretaris die zich hierin kan laten bijstaan door een raadslid. Het bestuur faciliteert en 
bevordert waar nodig buiten dit forum om actieve samenwerking tussen de diverse fracties. 
 
- Het afdelingsbestuur kiest uit haar midden steeds een verantwoordelijke die voor een gemeente 
fungeert als eerste contactpersoon en sparringpartner. Deze contactpersoon heeft regelmatig overleg 
met de fracties en spreekt met elke fractie af om minsten eenmaal per jaar een HRM-cyclus te 
doorlopen. De fractievoorzitters en hun hun tweede man/vrouw worden daarnaast door het bestuur 
uitgenodigd om te praten over de koers en het functioneren van de afdeling en het bestuur en om te 
praten over verdere politieke integratie en samenwerking.  
 
 

 
een professionele en invloedrijke afdeling 

 

 
- Het bestuur zorgt dat regels en procedures goed vindbaar en leesbaar worden vastgelegd. Het bestuur 
zal daarnaast werken aan een communicatieplan zodat leden beter kunnen worden bereikt zoals 
hierboven omschreven.  
 
- Het afdelingsbestuur handhaaft actief het niveau van professionaliteit in de afdeling. Dit gebeurt onder 
meer door het continu aanbieden van opleidingen en trainingen voor leden in basisprogramma’s en door 
het organiseren van bijscholing voor politiek vertegenwoordigers en bestuurders naar persoonlijke 
behoefte. Opleidingen en trainingen zijn voor de afdeling een goede manier om talent te scouten en dat 
blijft het bestuur dan ook zo doen. Om meer leden te bereiken, wordt het aanbod van trainingen verbreed 
en het worden het programma en het niveau gevarieerder.  
 
- D66 Rijk van Nijmegen is als een van de grootste landelijke afdelingen een afdeling met een 
zogenaamd ‘dragend karakter’. Afdelingen van gelijke omvang werken actief samen en het bestuur zal 
in die kring actief best practices delen en zoeken. Het landelijk netwerk zal waar mogelijk worden 
aangewend voor investeringen in kwaliteit van activiteiten en opleidingen lokaal. De afdeling zal 
landelijke activiteiten en de thema-afdelingen actiever promoten en meer leden motiveren zich te 
manifesteren op landelijk niveau en in landelijke commissies en organisaties.  
 
- Het bestuur spant zich verder in voor goed contact en overleg met de regio, met de landelijke 
organisatie en met evenknieën binnen afdelingen van gelijke omvang. Dit is in het verleden vruchtbaar 
gebleken voor de afdeling op allerlei momenten. Het is logisch dat het bestuur actief bijdraagt aan goed 
contact met D66’ers buiten de afdeling. 
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