Verkiezingsprogramma 2018
De Algemene Ledenvergadering geeft opdracht aan een verkiezingsprogramcommissie om
een verkiezingsprogramma op te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De
leden van de PvdA Amsterdam stellen het verkiezingsprogramma tijdens de ALV van 23
november 2017 vast.
De Algemene Ledenvergadering ondersteunt de voorgestelde samenstelling
van verkiezingsprogramcommissie en geeft hen de opdracht om een verkiezingsprogramma
voor te bereiden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Uitgangspunten om te komen tot een verkiezingsprogramma:
-

-

Het Koersdocument en de achterliggende documenten dienen als input en
vertekpunt voor de verkiezingsprogramcommissie.
Leden worden betrokken, met als doel zoveel mogelijk input te verzamelen en een
interessante vereniging te zijn waar ruimte is voor inhoudelijke inbreng.
Amsterdammers, maatschappelijke organisaties worden betrokken, met als doel de
verbondenheid met de stad te versterken, mensen op een positieve manier kennis te
laten maken met inhoudelijke PvdA koers en de vereniging.
Gebruiken innovatieve en moderne manieren van werken (moderne partij, van deze
tijd).
Het proces is zo open en transparant als mogelijk.
Het bestuur verzorgt de eindredactie.

Bij het samenstellen van de verkiezingsprogramcommissie zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd. De leden:
-

Onderschrijven de uitgangspunten van de aanpak.
Zijn sociaal-democraat in hart en nieren.
Hebben kennis van Amsterdam en zijn bij voorkeur in Amsterdam woonachtig.
Hebben kennis van een voor het programma belangrijk onderwerp, bv. zorg,
wonen of diversiteit.
Onderschrijven het Koersdocument als grondslag van het
verkiezingsprogramma.
Kunnen goed samenwerken, staan open voor andere meningen en zijn in staat te
reflecteren op eigen meningen.
Kunnen bij voorkeur goed en bondig kunnen schrijven
Bereid om aanwezig te zijn op bijeenkomsten over het verkiezingsprogramma.
Bereid een aantal avonden en een weekend zich in te zetten voor bijeenkomsten
van de commissie en bijeenkomsten met Amsterdammers.

De commissie als geheel is een afspiegeling van de diversiteit van onze partij en onze
stad. De gekozen lijsttrekker wordt toegevoegd aan de verkiezingsprogramcommissie.

Aanpak en proces in hoofdlijnen:
1. Input verzamelen (tot half mei):
-

Koersverkenning. Bijeenkomst programmacommissie met kernteam dat de
Koersverkenning heeft georganiseerd/opgesteld.

-

Bijdrage raadsleden: Ieder beschrijft de op hun dossier relevante en belangrijke
punten en eventuele oplossings-/denkrichtingen. Suggesties/namen en adressen van
organisaties en Amsterdammers die we kunnen uitnodigen voor de ‘ophaaldagen’.
Bijeenkomst programmacommissie met fractie of fractiebestuur.

-

Bijdrage stadsdeelbestuurders en leden van de bestuurscommissies in de
stadsdelen: beschrijving van op hun dossier relevante en belangrijke punten en
eventuele oplossings-/denkrichting.

2. Uitwerken startmemo voor ‘ophaal-dagen’
De commissie werkt een aantal thema’s uit waarover het input gaat vragen aan
Amsterdammers.
Thema’s kunnen zijn:
- opgroeien in de stad (kinderen, jeugdhulp, onderwijs, sport)
- leven in de stad (recreëren, sporten, luchtkwaliteit, cultuur)
- wonen in de stad
- werken in de stad (economie)
- samen in de stad (zorg voor elkaar, participatie)
- dat kan ik zelf wel (doe-democratie, nieuwe vormen van participatie en
besluitvorming, buurtbudget etc)
- infrastructuur van de stad
3. Organiseren 3 tot 5 ophaal-dagen (begin juni tot september)
Op een aantal bijeenkomsten rondom de gekozen thema’s worden leden, maatschappelijke
partners en Amsterdammers uitgenodigd om hun visie en punten door te geven aan de
programmacommissie/PvdA. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van dialoogtafels.
4. Concept verkiezingsprogramma schrijven (september - oktober)
De commissie kiest de eigen vorm hoe het het schrijfproces vorm wil geven. In
samenwerking met de commissie vindt de eindredactie plaats.
5. Deadline def. concept verkiezingsprogramma 1 november
6. Vaststellen verkiezingsprogramma tijdens ALV 23 november

