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Verslag van de ARV D66 Limburg d.d. 22 september 2012 in De Maagdenberg te Venlo 

 

1. Opening  

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

2. Instellen stemcommissie 

Aangezien de verkiezing van de nieuwe regiovoorzitter op de agenda staat, wordt een 

stemcommissie ingesteld. 

3. Mededelingen vanuit het bestuur 

Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur anders dan de verexcusering voor de afwezigheid van 

Rob van Basten Batenburg die een rol was toegedicht bij agendapunt 4.  Rob is herstellende van een 

operatie en revalideert in Londen. 

4. Terugblik campagne verkiezingen tweede kamer 2012 

Door de afwezigheid van Rob heeft dit agendapunt een andere invulling gekregen en volgt een open 

discussie met de leden. Er wordt door het bestuur melding gemaakt van kritiek vanuit een aantal 

leden en ook van het bestuur van de JD op de verkiezingscampagne in het algemeen (landelijk) 

alsmede specifiek voor Limburg. Kritische brieven en mails van de JD en van Bert Jongen, fractie-

voorzitter in Maastricht worden voorgelezen.  Anderzijds klinkt er ook waardering, bijvoorbeeld voor 

de leden die vrijwillig geflyerd hebben, voor Hans van Wageningen die zijn spaarzame tijd 

beschikbaar heeft gesteld en voor Guido Corten die actief campagne in Limburg heeft gevoerd. Guido 

vertelt zijn ervaringen en is daarin overwegend positief, ook met betrekking tot de coördinatie in 

Limburg. Een en ander neemt niet weg dat er dingen beter kunnen en moeten, ook in de afstemming 

met het landelijk campagneteam. Reden waarom het bestuur aangeeft om binnenkort met het 

landelijk buro in Den Haag een evaluatiegesprek te zullen aangaan. Een belangrijke conclusie van de 

discussie tussen de leden is dat er een permanente campagnecoördinator op elk bestuurlijk niveau 

(landelijk / regio / afdeling) zou moeten zijn, die een draaiboek  voor de campagne maakt. 

5. Vooruitblik gemeenteraadsverkiezingen 2014 

Voormalig bestuurslid Hans Teunissen heeft een analyse gemaakt van de verkiezingsuitslag voor D66 

in Limburg, verspreid over de 33 gemeenten. Het betoog van Hans komt er op neer dat wel of niet 

lokaal pro actief campagne voeren voor de landelijke verkiezingen niet zo veel uitmaakt. De uitslag is 

namelijk sterk beïnvloed door de landelijke media die er perse een tweestrijd tussen de VVD en de 

PvdA van wilden maken. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ligt dit natuurlijk anders. 

Hans stelt dat het daarvoor wel zinvol is om lokaal campagne te voeren, echter alleen indien die tijdig 

en goed wordt voorbereid. Hans roept de aanwezige bestuursleden en fractieleden van de lokale 



afdelingen dan ook op om nog in 2012 bij elkaar te komen en (letterlijk) een plan de campagne op te 

stellen en daarin speerpunten te benoemen die voor kiezers van belang zijn. 

6. Naar een verbindende vereniging 

Tobias Bastian geeft namens het regiobestuur een presentatie over de ervaringen die het 

regiobestuur met betrekking tot dit thema heeft opgedaan in haar contacten met de lokale 

afdelingen in het afgelopen jaar. De breed gedeelde conclusie uit de input die is vergaard luidt dat 

afdelingen hun organisatie zo moeten inrichten dat de politieke vertegenwoordigers hun volledige 

aandacht kunnen geven aan politiek. Dit kan alleen indien lokale besturen hun verantwoordelijkheid 

nemen en de noodzakelijke administratieve en secretariële ‘rompslomp’ uit handen nemen 

(jaarrekening / begroting e.d.), zorgen voor acties op het gebied van ledenbinding en ledenwerving 

en het proces rondom de gemeenteraadsverkiezingen coördineren met behulp van een permanente 

campagnecoördinator. De praktijk leert dat dit voor sommige besturen onhaalbaar is door gebrek 

aan menskracht en leden die actief willen bijdragen. Het regiobestuur is het met de aanwezige leden 

eens dat in dergelijke gevallen deze besturen actief zouden moeten praten met besturen van 

aanpalende afdelingen om te komen tot samenwerking  en/of fusie van de afdelingen. Er is 

simpelweg een bepaald minimaal aantal aan actieve leden nodig om een afdeling zichtbaar voor de 

kiezer te runnen, en zo opnieuw voor winst te gaan bij de volgende verkiezingen. Mieke Damsma 

geeft namens de leden aan dat zij met een aantal andere lokale vertegenwoordigers aan de slag gaat 

om nog in 2012 een themadag te organiseren waarin de rode draad van de agendapunten 4, 5 en 6 

verder wordt opgepakt, namelijk: hoe kunnen we als leden, afdelingen en regio beter samenwerken 

met elkaar om zo de partij robuuster te maken? 

 

7. Update fractie in PS 

Hans van Wageningen doet kort verslag van de val van de coalitie in PS en de ‘geboorte’ van de 

nieuwe coalitie, waarbij een verbond tussen de ‘oude’ politieke partijen is gesloten: PvdA + CDA + 

VVD. Hans geeft aan dat het hier om een verstandshuwelijk gaat en gaat door met inhoudelijke 

oppositie te voeren. Daarbij worden per thema coalities gesmeed met welke partijen dan ook, zolang 

als dat maar helpt om het D66 standpunt uit te dragen. Soms is dat in overeenstemming met de 

echte coalitie, soms wordt samengewerkt met de oppositie.  

8. Aftreden Robert Kuipers en Richard Schoffeleers 

Tobias Bastian bedankt namens de leden Robert Kuipers en Richard Schoffeleers voor hun 

inspanningen over de achterliggende periode en biedt hen daarbij een klein presentje aan. Voor 

beiden geldt dat zij door een drukke baan niet voldoende tijd kunnen vrijmaken voor het 

bestuurslidmaatschap. Vandaag treden beiden af. Wel zullen zij de regionale politiek blijven volgen.  

9. Verkiezen nieuwe voorzitter 

Tobias Bastian deelt mee dat er zich na zijn oproep tot kandidaatstelling voor de functie van 

regiovoorzitter 1 lid heeft gemeld: Frans van der Avert uit de afdeling Stein-Beek. Richard 

Schoffeleers verzoekt Frans om zich voor te stellen aan de leden. Frans houdt een kort betoog waarin 

hij enerzijds een inkijkje geeft in zijn maatschappelijke en politieke carrière en anderzijds vooruitkijkt 
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en speerpunten benoemt waar naar zijn mening D66 Limburg in de komende periode mee aan de 

slag moet. Na zijn betoog wordt Frans bij acclamatie door de leden verwelkomd als nieuwe 

voorzitter. De ingestelde stemcommissie is van haar taak ontheven. 

10. Rondvraag en sluiting  

Voor de laatste maal in zijn hoedanigheid als regiovoorzitter dankt Richard de leden voor hun 

inbreng.  Omdat de rondvraag geen nieuwe onderwerpen oplevert, sluit hij de vergadering. 


