Aan de leden van D66 in de afdeling Oosterschelde
Datum: 4 juni 2018
Er zijn vacatures in het bestuur en in commissies. De AVV heeft op 16 mei besloten eerst te kijken naar de
gewenste activiteiten en vervolgens naar de wijze van organiseren en bemensen. Daartoe heeft de AAV een
werkgroep ingesteld, die 1. een voorstel levert voor een (raam-)programma D66 Oosterschelde 2018-2022,
2. een beeld schetst van de benodigde bemensing en 3. aangeeft hoe deze bemensing gerealiseerd kan worden.
Inmiddels is er een beeld van het (raam)programma. De leden worden uitgenodigd om hierop binnen 2 weken
te reageren.
De afdeling heeft volgens de reglementen een aantal rollen, zoals het organiseren van de afdeling, het zorgen
voor goed politiek debat, het vertegenwoordigen van de partij bij de fracties en toezicht houden op de
uitvoering van het programma, het organiseren van de verkiezingen voor de gemeenteraden. Deze taken
komen duidelijk tot uiting in de jaarlijkse evaluatie van de fracties en in de voorbereiding van de verkiezingen
2022, die eind 2019 starten. Het draaiboek 2018 kan hiervoor als startmal dienen.
De vraag is, wat er specifiek van de afdeling wordt verwacht. De werkgroep heeft het volgende beeld:
a) Samenwerking op de inhoud
Op Goes na hebben we eenmansfracties. Het is nauwelijks te doen om, ook met een steunfractie, alle dossiers
goed te verwerken. Binnen de afdeling kunnen we elkaar helpen door kennis- en standpunten over dossiers uit
te wisselen, of werk te verdelen. Dit geldt voor gemeenschappelijke regelingen, maar net zo goed voor andere
onderwerpen. Waar mogelijk zou eenzelfde geluid in alle raden kunnen worden voorbereid, met een
gezamenlijke persactie. Bij deze samenwerking denken we niet aan frequente vergaderingen, maar eerder aan
een netwerk via e-mail, dat door enkele samenkomsten per jaar wordt ondersteund.
b) Activiteiten voor leden en niet-leden
Aan deze samenwerking kunnen activiteiten worden geknoopt die interessant zijn of worden gemaakt voor
leden en (nog-)niet-leden. Dat draagt bij aan ledenwerving. Anders specifieke ledenwervingsacties ziet de
werkgroep niet als zinvol. De organisatie van activiteiten kan worden uitgevoerd door de fracties, (het bestuur
van) de afdeling coördineert en faciliteert.
c) Relatie met de fracties
De afdeling ondersteunt en controleert de fracties als bewaker van het gedachtengoed en het programma.
Dit betekent hulp bieden waar gevraagd en bijsturen waar nodig. Dit vergt goede contacten tussen het
afdelingsbestuur en de fracties. Deze contacten zijn ook behulpzaam bij de organisatie van samenwerking op
inhoud. Om de lijnen kort te houden is een adequate contactpersoon per fractie belangrijk en bekende
aanspreekpunten per thema (nader af te spreken, bijvoorbeeld begrotingshoofdstuk).
d) Relatie met andere afdelingen, de het regiobestuur en het landelijk bureau/bestuur.
Zeker in Zeeland, waar D66 kampt met beperkte capaciteiten, is het belangrijk om waar dat helpt samen te
werken met andere afdelingen en met het regiobestuur. Dat vergt een aanspreekbaar bestuur van
Oosterschelde.
e) Financieel beheer, ledenbeheer, ICT beheer, opleiding & vorming
Vanwege de zeer beperkte geldstromen is het financieel beheer geen probleem. Datzelfde geldt voor het
ledenbeheer, aangezien de ledenadministratie landelijk wordt gevoerd. Het ICT-beheer, m.n. het hanteren van
de websites, is niet ingewikkeld maar wordt slechts door enkelen in de afdeling beheerst. Dat vergt aandacht.
Opleiding & vorming leent zich gezien de beperkte aantallen goed voor een regionale aanpak.

Werkgroep Oosterschelde: Jeroen van Asten (Kapelle), Leo Ike (Schouwen-Duiveland), Jeroen van de Merwe
(Goes), Levien de Putter (Borsele), Ruurt van der Wel (Goes), Bert Wiegant (Noord-Beveland).

