
Opdracht schrijfcommissie verkiezingsprogramma gemeente Enschede 2018 

 

De ALV van de PvdA-Enschede stelt een schrijfcommissie voor het verkiezingsprogramma van 2018 in met 

de volgende opdracht: 

 

Schrijf een verkiezingsprogramma dat is opgebouwd rond de drieslag van principes, analyse en 

standpunten. 

- De uitgewerkte principes zijn gebaseerd op de principes van de PvdA en hebben een duidelijk 

sociaal-democratisch profiel; 

- De analyse speelt herkenbaar in op de huidige problemen in onze stad en daarbuiten en 

identificeert ook nadrukkelijk de positieve aspecten; 

- De standpunten zijn appellerend: het verkiezingsprogramma daagt uit en maakt nieuwsgierig door 

praktische politieke voornemens; de actiepunten moeten te herleiden zijn tot de hoofdtekst. 

 

Daarnaast: 

- Heeft het programma een pakkende samenvatting en inleiding; 

- biedt het een potentieel zinvolle inbreng ten behoeve van het campagneteam; 

- Kent het een overwogen indeling en volgorde van thema's; 

- Een pakkende, adequate titel; 

- En laat het afdoende opening voor het mogelijk toevoegen van aanvullende hoofdstukken op basis 

van actuele politiek 

 

De samenstelling van de schrijfcommissie bestaat uit twee leden van het bestuur, twee leden van de fractie 

en twee leden van de afdeling die geen bestuurs- of fractielid zijn. Het concept-concept wordt besproken 

in de ALV van juni 2017. In deze bespreking is niet alleen de tekst onderdeel van debat, maar ook de 

gemaakte keuzes van thema's, waarbij besloten kan worden dat thema's moeten worden toegevoegd dan 

wel meer of juist minder aandacht zouden moeten hebben in het programma. Een definitief concept wordt 

voorgelegd aan de ALV van november 2017. 

 

De schrijfcommissie wordt gevraagd in ieder geval de volgende thema's uit te werken; 

- ruimtelijke ordening 

- werk en inkomen, regionale economie en armoedebeleid 

- zorg, welzijn, leefbarheid, veiligheid 

- cultuur en educatie, onderwijs 

- governance van zorg 

- sport 

- diversiteit, verbonden samenleving, burgerschap 

- financien 

- duurzaamheid & milieu 

 

 

 



Het bestuur draagt de volgende leden voor als leden van de schrijfcommissie 

 

Vanuit het bestuur: Duco Bannink, Frank Halfwerk 

Vanuit de fractie: Laurens van der Velde en Yara Hümmels 

Vanuit de leden: Niek Rengers en Rianne Bruijs 


