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Werkgroep GR22 

 

Gemeenten zijn steeds meer afhankelijk geworden van data. Met data-analyses worden 

complexe vraagstukken in het sociaal domein opgelost, en je parkeervergunning vraag je aan 

via je mijn gemeente domein. Om dit veilig, eerlijk en transparant te doen is goede controle 

vanuit de gemeenteraad op digitale onderwerpen noodzakelijk. De verkiezingsprogramma’s 

zijn een belangrijk markeerpunt om vast te leggen waar de grenzen van technologie liggen en 

welke kennis binnen de gemeente nodig is om goed te functioneren.  

 

Binnen D66 houden wij ons bezig met het stimuleren van debat over Digitale politieke 

onderwerpen. Het debat leidt vervolgens tot producten zoals de inbreng in het 

verkiezingsprogramma van de a.s. Tweede Kamerverkiezingen. In maart 2022 staan de 

gemeenteraadsverkiezingen (GR22) alweer voor de deur en daar willen we als Digitaal 66 

natuurlijk een zinvolle bijdrage aan leveren.  

 

Lijkt het je interessant om mee te denken aan input voor de gemeenteraadsverkiezingen en vind 

je het leuk om actief bij te dragen aan het verbinden van mensen die actief zijn binnen lokale 

afdelingen met digitale onderwerpen? Meld je dan aan voor de werkgroep GR22 van de thema-

afdeling Digitaal 66.  

 

Voorwaarden hiervoor zijn: 

 

• Je bent min. 2 uur per week beschikbaar om activiteiten uit te voeren voor de werkgroep. 

Waaronder het verzamelen van informatie voor de GR22 en het organiseren van sessies 

met mensen die binnen lokale afdelingen actief zijn met digitale onderwerpen. 

• Je weet digitale onderwerpen te onderscheiden die voor het lokaal bestuur van belang 

zijn en kan deze vanuit een sociaaldemocratische wijze bezien. 

• Je hebt ervaring of interesse in ondersteunen van verkiezingen aan een zeer grote en 

diverse groep lokale politici. 

• Je bent 1-2 maal per maand beschikbaar voor een vergadering met de werkgroep, waarin 

een bestuurslid van de thema-afdeling aan kan schuiven. 

• Je bent beschikbaar voor de werkgroep tot april 2022. 

• Je bent lid van de thema-afdeling Digitaal 66 (uitgaande van ‘MijnD66’). Validatie 

vindt plaats op basis van lidnummer.  

 

Procedure  

Stuur vóór zondag 21 februari ‘21 je kandidatuur inclusief motivatie voor de werkgroep naar 

bestuur@d66digitaal.nl  

 

Kandidaten worden niet verkozen, maar zullen op basis van hun motivatie door het bestuur 

worden geselecteerd en als geheel worden gepresenteerd op eerstvolgende AAV.  
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