
Verslag van de ARV D66 Limburg d.d. 17 maart 2012 in het Forum te Roermond

1. Opening 

Richard Schoffeleers opent de vergadering en stelt de agenda van de vergadering vast.  

2. Verenigingsstructuur

Richard Schoffeleers vertelt over landelijke bijeenkomsten die het regiobestuur heeft bijgewoond op 
10 en 11 februari in Den Haag en Utrecht. Onder meer werd daar gediscussieerd over de gewenste 
professionaliseringsslag die de partij landelijk probeert te maken. Onderdeel daarvan is een gewenste
opschaling van de afdelingen, ten einde te komen tot afdelingen die voldoende zelfvoorzienend zijn 
qua bemensing van bestuur, fractie  commissies alsmede qua potentieel om evenementen te organi-
seren en activiteiten te ondernemen. Tobias Bastian vult aan dat het regiobestuur een dialoog is ge-
start met vertegenwoordigers van alle afdelingen in Limburg om te vernemen hoe hierover gedacht 
wordt. In de najaarsvergadering zal het regiobestuur met voorstellen komen die hierop aansluiten.

3. Marsroute verkiezingen 2014/2015

Richard Schoffeleers legt uit dat de eerstvolgende verkiezingen weliswaar nog 2 jaar verwijderd zijn, 
maar dat er aan veel zaken gedacht moet worden vooraleer te komen tot een goede kieslijst. Hij 
spoort de leden aan om bestaande ‘good practices’ te delen met anderen. Voorts is er een draaiboek 
beschikbaar waarin de verschillende stappen/acties staan vermeld. Mede naar aanleiding van een op-
merking van de leden zal het regiobestuur ervoor zorgen dat dit draaiboek via email verspreid wordt 
naar de fractievoorzitters en de voorzitters van de afdelingsbesturen.  

4. Jaarplanning 2012

Tobias Bastian geeft aan wat de belangrijkste agendapunten van het regiobestuur zijn voor 2012. 
Enerzijds is dat de begeleiding van de discussie omtrent de verenigingsstructuur en het helpen van af-
delingen met de marsroute naar de verkiezingen. Anderzijds wordt verder gewerkt aan initiatieven 
om de interne en externe communicatie op een nog hoger niveau te brengen, specifiek op het gebied
van ledenbinding en ledenwerving. 

5. Werkzaamheden statenfractie PS

Marieke Zijp brengt namens de PS-fractie verslag uit van hun activiteiten in de achterliggende maan-
den. De coalitie heeft het moeilijk. Het debat Bosman heeft dit duidelijk naar voren gebracht. D66 
volgt een inhoudelijke beleidslijn, wat betekent dat soms wordt samengewerkt met de coalitie en 
soms met de oppositie. Ten aanzien van het debat rond ‘veiligheid’ kwamen alle statenfracties in bot-
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sing met  PVV-gedeputeerde Janssen. Het is dan moeilijk voor een partij als D66 om zich op dat mo-
ment te profileren.  

De leden vragen of het mogelijk is om politieke standpunten ook vooraf te delen, dus voordat het de-
bat in PS plaatsvindt. Marieke zegt dat de fractie nog zoekende is naar een best practice hierin. Eenie-
der die zelf ideeën heeft, wordt van harte uitgenodigd om deze te delen.

6. Wat verder ter tafel komt

Er zijn een aantal vragen van leden. Zo wordt er gevraagd naar de mogelijkheden om het budget van 
de PS-fractie deels beschikbaar te stellen aan de afdelingen. Marieke Zijp antwoordt dat het budget 
van de PS-fractie met 36% gekort wordt, en dat er allerlei randvoorwaarden verbonden zijn aan de 
benutting ervan. Lukraak doorsluizen naar de partij is niet mogelijk. Over specifieke verzoeken die 
ook de PS-fractie aangaan, wil Marieke wel nadenken. Richard Schoffeleers vult aan dat vanuit de lan-
delijke partij een budget beschikbaar is gesteld voor activiteiten in de regio en in de afdelingen. Ver-
zoeken daartoe moeten voor 1 september bij het landelijk buro binnen zijn. Richard geeft aan dat 
waar mogelijk de krachten tussen de verschillende afdelingen gebundeld moeten worden. 
Het initiatief hiervoor moet bij de afdelingen zelf vandaan komen. 

Daarnaast wordt een vraag gesteld over het vele emailverkeer. Een suggestie is om als lid aan te vin-
ken in welk soort informatie je geïnteresseerd bent. Richard geeft aan dat het huidige ledenadmini-
stratiesysteem die mogelijkheid nog niet kent, maar hij verwacht dat er op enig moment een nieuw 
systeem beschikbaar komt waarin die mogelijkheid wel aanwezig is.

Ook wordt aandacht gevraagd voor het Liberaal Euregio Congres dat op 13 en 14 april in Maastricht 
wordt georganiseerd. Lokale vertegenwoordigers van liberale partijen in de Benelux en Duitsland zul-
len gemeenschappelijke thema’s bespreken. 

Tot slot wordt gesuggereerd om de najaarsvergadering op de Floriade te organiseren. Het regiobe-
stuur geeft aan dit te gaan onderzoeken.

7. Symposium en sluiting

Richard Schoffeleers bedankt de leden voor hun aandacht en wijst hen op het  informele gesprek tus-
sen afdelingsvertegenwoordigers uit Noord- en Midden Limburg later op de middag. Vervolgens sluit 
Richard het formele deel van de vergadering. Mieke Damsma neemt de microfoon over en verzorgt 
een korte inleiding omtrent het thema van het symposium, te weten de transitie in de jeugdzorg. Ge-
meenten krijgen een forse opdracht vanuit de landelijke overheid waarbij  de geldelijke middelen niet
in de pas lopen met de omvang van de opdracht. Hier moet dus creatief mee worden omgegaan. Een 
van degenen die gemeenten op creatieve ideeën kan brengen, is Goos Cardol. Goos is bijzonder lec-
tor ‘Opvoeden in het publieke domein’ aan Zuyd Hogeschool. Goos houdt een presentatie over de 
richting waarin gemeenten moeten denken. Hij baseert zijn ideeën op een bestaand en bewezen mo-
del dat in de VS al langer wordt toegepast. Goos legt het model uit en doet enige nuancering waar 
het model in de Nederlandse situatie aangepast en uitgebreid moet worden. Vervolgens worden de 
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leden in groepjes opgeknipt en gaan zij al roulerend langs tafels waar zij in discussie treden met des-
kundigen zoals Goos maar ook professionals van de stichting MEE die aanwezig zijn. Uiteindelijk resul-
teert dit in een fors aantal suggesties voor de politieke lijn die D66 op dit onderwerp moet voeren. 
Deze suggesties worden in de werkgroep Jeugdzorg verder besproken.
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