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Voorwoord 
D66 is booming. Het aantal leden groeit, het aantal stemmers groeit, het aantal bestuurlijke 

vertegenwoordigers groeit, het aantal volksvertegenwoordigers groeit en het aantal vrijwilligers 

groeit. Wij, D66 Noord-Brabant, zijn daarop geen uitzondering en lopen soms zelfs voorop. De 

komende jaren staan in het teken van bestendiging van deze groei door de vrijwilligersorganisatie die 

we zijn aantrekkelijk te maken voor nieuwe leden en bestand tegen onverhoopt moelijker tijden. Dit 

vraagt om een professionalisering van de organisatie, waarbij het uitgangspunt ‘het moet wel gezellig 

blijven’ nadrukkelijk niet uit het oog verloren wordt. 

De komende twee jaar gaan we werken aan deze voorbeeldregio. We doen dat steunend op vier 
pijlers die we hieronder uiteen zetten. 

De vier pijlers van deze voorbeeldregio 

1. D66 Brabant heeft zichtbare en capabele bestuurders en 

volksvertegenwoordigers 
D66 staat in het algemeen bekend als een partij die capabele bestuurders en 
volksvertegenwoordeigers levert. Dat beeld willen we bevestigen en versterken. Tevens werken we 
aan meer zichtbaarheid om van het ‘kleine middenpartij imago’ af te komen. Aan zowel kwantiteit als 
kwaliteit wordt gewerkt. 
 

 In overleg met het landelijk bestuur stellen we een gedeputeerdencommissie in. Deze 
commissie krijgt als taak om te komen tot een longlist (ooit) en een shortlist (PS2015) van 
mogelijke kandidaten voor een gedeputeerde positie. 

 De landelijke opleiding voor raadsleden gaan we in de Brabant koesteren  en uitbouwen. We 
starten tevens met informatiebijeenkomsten en een opleidingstraject voor toekomstige 
statenleden. Indien handig werken we samen met omliggende regios. 

 We brengen in beeld in welke gemeenten D66 deelneemt in Colleges van B&W en in de Raad 
en zorgen voor verbindingen. 

 Daar waar in gemeenten wethouders of burgemeesters actief zijn gaan we in gesprek met 
de verantwoordelijke afdeling hoe deze status ‘behouden’ kan blijven. Met de andere 
gemeenten wisselen we graag van gedachten hoe in de toekomst 
bestuursverantwoordelijkheid genomen kan worden. Daartoe wordt de gecreëerde 
wethouderspool permanent onderhouden.  

 We organiseren, naar landelijk voorbeeld, Brabantse bestuurdersbijeenkomsten waar 
nieuwe en oudere wethouders/burgemeesters met elkaar in gesprek kunnen. Het 
regiobestuur hecht er waarde aan dat bij deze bijeenkomsten ook over integriteit gesproken 
wordt.  

 We maken een overzicht van de 67 Brabantse burgemeesters inclusief hun resterende 
zittingstermijnen. Voor het aflopen van termijnen gaat het regiobestuur met de landelijke 
talentenpool in contact om mogelijk D66-kandidaten voor te kunnen dragen. 



 Naast de politieke bestuurders kent onze regio diverse maatschappelijke functies. We 
brengen deze in kaart, maken een selectie van functies die goed aansluiten bij onze partij en 
ontwikkelen een plan zodat D66-ers in beeld komen voor deze functies. Logische stappen zijn 
daarbij het in kaart brengen van termijnen van deze functies en een cross-check met de 
ledenlijst.   

 We gaan kennispools ontwikkelen. Daarbij gebruiken we reeds beschikbare deskundigheid 
en komt er een plan van aanpak om deze in een kennisbank te bundelen, inzichtelijk te 
maken. Diegenen die kennis opdoen in D66 opleidingen (zoals het Driebergen-programma) 
krijgen speciale aandacht.   

 Bij de campagne voor PS2015 zullen statenfractie en bestuur samen optrekken om de 
zichtbaarheid te vergroten. Na PS2015 gaat de campagnecommissie over in een permanente 
campagnecommissie. 

 We stellen reflectiegesprekken in voor gedeputeerden en statenleden.  

 We starten een scoutingscommissie op die permanent talenten scout en ook dienst doet als 
klankbord voor afdelingen en individuele leden voor het opstellen van een carrière plan voor 
deze talenten.   

2. Een D66-groen Brabant   

Brabant kent nog een aantal ‘witte vlekken’. Dit zijn gemeenten die niet onder een actieve D66-
afdeling vallen, dan wel waar D66 geen volksvertegenwoordigers levert. Het regiobestuur wil hier 
een einde aan maken. 
 

 We inventariseren de huidige stand van zaken in alle 67 gemeenten  en treden actief in 
contact met de afdelingsbesturen. 

 Daar waar afdelingen al in contact zijn over eventuele samenvoeging of andere wijzigingen 
van de afdelingsgrenzen, begeleiden we de discussie waarbij we het totaalplaatje voor heel 
Brabant in de gaten houden.  

 In gemeenten die geen onderdeel uitmaken van een actieve afdeling proberen we bestaande 
leden te activeren de afdeling uit te bouwen, eventueel in samenwerking met een nabij 
liggende actieve afdeling. De concrete aanpak zal afhangen van de lokale situatie. 

 Afdelingen blijven zelf verantwoordelijk en beslissingsbevoegd met betrekking tot eventuele 
splitsingen of samenvoegingen. Het regionaal bestuur zal de komende periode actief wijzen 
op voordelen van samenwerking. We proberen in lijn met het landelijk beleid, met het oog 
op de langdurige levensvatbaarheid, te streven naar afdelingen van minimaal 50 leden. 

3. Een toegankelijk en betrokken regiobestuur 

We willen een toegankelijk en betrokken regiobestuur zijn. Afdelingen moeten makkelijk de weg naar 
ons vinden voor ondersteuning op allerlei terreinen. Hier gaan we proactief aan werken. 
 

 We proberen bestuursvergaderingen en AAVs van de diverse afdelingen bij te wonen. 

 Alle regiobestuurders zijn aanspreekbaar in geval van vragen of interne conflicten. We 
proberen zelf antwoord te geven, te bemiddelen of verbindingen te leggen met andere 
Brabantse D66-ers. In alle gevallen wordt nauw contact onderhouden met het landelijk buro 
en vertrouwelijkheid gegarandeerd.   

 Gezien onze primaire verantwoordelijkheid streven wij naar een open en professionele 
relatie met de statenleden en gedeputeerden. Fractievoorzitter en regiovoorzitter zorgen 
voor regelmatige afstemming van de activiteiten van beiden. 

 Voor individuele D66-ers, denk aan raadsleden, wethouders, statenleden, burgemeesters, 
gedeputeerden, afdelingsbestuurders, maar ook individuele leden bieden we ten alle tijden 
een luisterend oor. Dit kan gaan over inhoudelijke kwesties, maar ook procedurele 



aangelegenheden. Het regiobestuur hecht er waarde aan afdelingen te helpen om kennis te 
nemen van (verkiezings)procedures.” 

 We functioneren als zandloper voor de informatiestromen tussen het landelijk bestuur en de 
Brabantse afdelingen (in beide richtingen). Wij streven er naar om – wanneer daar behoefte 
aan is – debat rondom landelijk thema’s ook regionaal te faciliteren. Hiertoe gebruiken we 
traditionele vormen als dit beleidsplan en nieuwsbrieven. Daarnaast gaan we actiever aan de 
slag met modernere communicatiemiddelen.  

4. Aantrekkelijke regiobijeenkomsten 

We willen aantrekkelijke regiobijeenkomsten waar leden graag naartoe komen om te participeren. 
Om mee te werken aan een beter verbonden basis van sterke afdelingen willen we deze nadrukkelijk 
bij regionale bijeenkomsten betrekken. 
 

 We gaan Algemene Regiovergaderingen (ARVs) organiseren op wisselende plaatsen en 
tijden. We gaan afdelingen vragen als gastheer op te treden voor ARVs.   

 We willen ieder jaar een afdeling vragen de regionale nieuwjaarsborrel te organiseren. 

 We gaan actiever op zoek naar een koppeling tussen de organisatorische en inhoudelijke 
elementen van de ARV. We kijken of de ARV kan uitgroeien tot een regionaal congres. 

 Voor inhoudelijke bijeenkomsten richten we ons met name op provinciale of regionale 
politieke discussie en/of zaken die alle gemeenten treffen.   
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