
Verslag van de ARV D66 Limburg d.d. 8 oktober 2011 in de Royal Service Bioscoop te Echt

1. Opening en vaststelling vorig verslag

Jeffrey Vossen opent de vergadering en neemt de agenda van de vergadering door.  Thema is ‘het on-
genoegen’. Journalist Johan van de Beek die hieromtrent een inleiding zal verzorgen, wordt van harte 
welkom geheten. Jeffrey geeft aan dat er na de inleiding van Johan van de Beek een plenaire discus-
sie zal plaatsvinden onder leiding van Robert Kuipers. Tot slot vestigt Jeffrey de aandacht op het for-
mele bestuursgedeelte aan het einde van de vergadering, waarin bestuursverkiezingen worden ge-
houden.

2. Inleiding omtrent ‘het ongenoegen’

Johan van de Beek vertelt namens De Limburger over het ontstaan van het idee om een jaar lang een 
wekelijkse rapportage te maken waarin verklaringen worden gezocht voor de enorme verkiezingsne-
derlaag van het CDA en de verkiezingswinst van de PVV bij de PS-verkiezingen van 
3 maart 2011. Hij wijst onder meer op verschillen tussen kiezers; veel kiezers kunnen het huidige 
hoge tempo van veranderingen niet bijbenen en haken af, of worden opstandig. Verder dragen onder 
meer de verslechterde economische omstandigheden, een gepercipeerd gevoel van onveligheid en 
de nagenoeg complete ontzuiling en ontkerkelijking bij aan onzekerheid en onbehagen waardoor kie-
zers ontvankelijker worden voor populistische boodschappen. 

3. Plenaire debat omtrent ‘het ongenoegen’

Onder leiding van Robert Kuipers wordt een plenaire discussie gevoerd over de vraag hoe een partij 
als D66 moet regaeren op dit onbehagen. Ook Boris van der Ham die inmiddels is gearriveerd, doet 
mee aan deze discussie. Hij waakt ervoor om al te generalistische conclusies te trekken. Dè kiezer be-
staat volgens hem niet. Net zo min als dè parlementarier. Sommige leden stellen voor om de bood-
schap van D66 beter uit te dragen. Sommigen pleiten ervoor om beter te luisteren naar de kiezer. De 
zaal kan geen eenduidig antwoord formuleren. Wel is er overeenstemming dat hoe dan ook de dia-
loog met de kiezer moet worden aangegaan. Luisteren is prima, maar we kunnnen het niet voor ie-
dereen naar de zin maken. We moeten durven onze eigen standpunten uit te dragen, ook als die niet 
door iederen gewaardeerd worden. In ieder geval moeten we zichtbaar zijn, en de betrokkenheid van 
kiezers bij onze partij vergroten.

4. Terugkoppeling werkzaamheden PS-fractie

Hans van Wageningen en Marieke Zijp doen verslag van hun eerste half jaar in Provinciale Staten. 
Hans legt uit dat ze door de geringe omvang van de fractie en de forse meerderheid van het college 
niet zo heel veel zelf kunnen initiëren, maar dat ze het college nauwgezet zullen volgen en afrekenen 
op de thema’s waar de 3 collegepartijen prat op gaan: rentmeesterschap bij het CDA, financiële sane-
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ring bij de VVD en vereenvoudiging van het bestuursstelsel bij de PVV. 
Marieke vult aan dat er daarnaast zeker ook thema’s zijn waar D66 haar eigen gezicht kan tonen en 
politiek succes natreeft. Jeugdzorg is bijvoorbeeld zo’n thema. 

5. Afscheid Jeffrey Vossen en Frans Aerts

Jeffrey Vossen en Frans Aerts hebben aangegeven zich niet langer als bestuurslid voor de partij be-
schikbaar te stellen. Frans is helaas vanwege vakantie niet aanwezig. Boris van der Ham bedankt Jef-
frey voor zijn werkzaamheden die ertoe hebben bijgedragen dat D66 weer meetelt in de provincie en 
hoopt hem als aktief lid nog vele malen tegen te komen. 

6. Toespraak Jos Heijmans

Inmiddels is ook Jos Heijmans gearriveerd die deze maand in Weert aan de slag gaat als burgemees-
ter. Daarmee is Weert de enige gemeente in Limburg met een burgemeester van D66-huize. Jos geeft 
aan dat hij in het verleden ook voorzitter van het regiobestuur Limburg is geweest en dankt uit dien 
hoofde Jeffrey voor een adequate voortzetting van zijn vroegere werkzaamheden. Jos geeft aan dat 
hij veel zin heeft in zijn werk in Weert maar dat hij zeker ook niet uitsluit om zich in de toekomst weer
voor de provincie in te zetten.

7. Verkiezing nieuwe bestuursleden

Doordat Robert Kuipers heeft aangegeven wel een nieuwe termijn als algemeen bestuurslid te ambië-
ren maar niet als secretaris, zijn zowel de functie van voorzitter als die van secretaris vacant. In de op-
roep / uitnodiging voor de ARV is kenbaar gemaakt dat Richard Schoffeleers kandidaat is voor de 
functie van voorzitter en Tobias Bastian voor de functie van secretaris. Jeffrey constateert dat er zich 
geen andere leden kandidaat hebben gesteld voor een bestuursfunctie. Er wordt overgegaan tot een 
schriftelijke stemming uit hoofde waarvan blijkt dat zowel Ricard als Tobias als Robert (voor zijn nieu-
we functie van algemeen bestuurslid) nagenoeg unaniem het vertrouwen krijgen van de leden. Daar-
mee is de samenstelling van het regiobestuur als volgt tot stand gekomen:

 Richard Schoffeleers, voorzitter;

 Hans Teunissen, penningmeester;

 Tobias Bastian, secretaris;

 Robert Kuipers, algemeen bestuurslid. 

Hans Teunissen heeft aangegeven dat hij geen nieuwe termijn als penningmeester ambieert. Dat be-
tekent dat de ARV van april 2012 mede in het teken zal staan van de verkiezing van een nieuwe pen-
ningmeester.

8. Resolutie ‘naar een (ver)bindende vereniging’

Richard Schoffeleers geeft aan dat hijzelf en Tobias Bastian afgelopen augustus een bijeenkomst heeft
bijgewoond van de verschillende regiovoorzitters en de landelijke stuurgroep die zich met de vernieu-
wing van de partijorganisatie bezig houdt. De stuurgroep voert de regie bij het waarmaken van de op-
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dracht die het landelijk bestuur vanuit het congres heeft meegekregen als gevolg van de aangenomen
resolutie ‘naar een (ver)bindende vereniging’. Het is de bedoeling dat de partij beter georganiseerd 
en herkenbaar naar binnen en naar buiten gaat optreden. Richard geeft aan dat er hiervoor ook (en 
vooral) acties worden gevraagd vanuit de locale afdelingen. Het regiobestuur is voornemens om in 
2011 en 2012 met de locale afdelingen in contact te treden over de uitvoering.

9. Planning activiteiten regiobestuur

Tobias Bastian geeft aan wat de agenda van het regiobestuur is voor de periode tot de zomer van 
2012. Naast het hernieuwd aanhalen van de contacten met de locale afdelingen zoals hiervoor ge-
noemd, staat onder meer ook intensivering van de contacten met de PS-fractie op de agenda. Voorts 
zullen initiatieven ontplooid worden om de interne en externe communicatie op een nog hoger ni-
veau te brengen.

10. Sluiting

Jeffreye bedankt voor de laatste maal in zijn hoedanigheid als voorzitter de aanwezigen voor hun 
aandacht en sluit de vergadering.
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