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Verslag van de ARV van D66 Limburg d.d. 13 november 2013 in het theehuis te Venray 

 

1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Frans van der Avert opent de vergadering. Hij stelt voor de aangekondigde agenda op 2 

punten te wijzigen. De leden zijn hiermee akkoord. Er zijn verder geen andere aanpassingen of 

mededelingen. Daarmee is de agenda van de vergadering vastgesteld. 

2. Vragenronde bestuur 

De vragenronde voor het bestuur behoort een vast agendapunt van de ledenvergadering te zijn en is 

daarom toegevoegd aan de agenda. Een voorstel vanuit de zaal om voor de behandeling van een 

aantal onderwerpen een technisch voorzitter te benoemen, wordt door de leden niet gehonoreerd. 

Door de leden worden enkele vragen gesteld, voornamelijk over het bestuur. Zo wordt onder meer 

gevraagd naar de inspanningen die het bestuur heeft gedaan om tot uitbreiding van haar 

samenstelling te komen nu 2 bestuursleden in 2013 zijn afgetreden. Het bestuur geeft aan dat er 2 

nieuwe kandidaten waren die zich echter enkele weken voor de regiovergadering om moverende 

redenen hebben teruggetrokken. Een oproep bij de uitnodiging voor de vergadering aan andere 

leden om zich te melden voor een bestuursfunctie, heeft helaas geen reactie opgeleverd. Ook wordt 

gevraagd naar de rol van het bestuur bij haar bemiddeling in de afdeling Weert voorafgaand aan de 

lokale bestuurscrisis aldaar. Het regiobestuur geeft aan dat naast de eigen bemiddelingsinspanningen 

ook een beroep is gedaan op een extern lid met een achtergrond als counselor. Partijen in Weert 

wilden echter niet met elkaar aan tafel. Daarmee hielden de mogelijkheden op die het bestuur had 

om in die fase invloed uit te oefenen. Voorts wordt gevraagd hoe het heeft kunnen gebeuren dat een 

vertrouwelijke brief van het regiobestuur over deze situatie bij de pers is beland. Na tekst en uitleg 

hierover wordt verzocht om inzage in de brief. Aangezien de brief vertrouwelijk voor het landelijk 

bestuur is, kan hier niet aan tegemoet worden gekomen. Overige vragen worden schriftelijk 

beantwoord aan de betreffende indiener. 

3. Vaststelling regioreglement  

Bij de uitnodiging voor de vergadering is een regioreglement bijgevoegd zoals dat voortaan voor de 

regio Limburg kan gelden. Secretaris Tobias Bastian licht de achtergronden toe bij de totstandkoming 

van het voorgestelde reglement. Aangezien er tot op heden geen eigen regioreglement is, volgt de 

regio impliciet het model-reglement zoals dat landelijk is vastgesteld. Tobias geeft aan dat het 

model-reglement op enkele punten onduidelijk, achterhaald en onvolledig is. Voorts verdient 

Limburg simpelweg haar eigen reglement. Tobias geeft aan op welke onderdelen het voorgestelde 

reglement afwijkt van het huidige model-reglement. Lid Martin van Montfort dient 4 amendementen 

in. Door de leden worden 3 van de 4 amendementen overgenomen. De leden nemen het 

geamendeerde reglement vervolgens aan als het nieuwe regioreglement voor D66 Limburg. 



4. Verkiezing bestuursleden 

Frans van der Avert meldt dat de oproep aan leden om zich te melden voor een bestuursfunctie 

helaas geen reactie heeft opgeleverd. Daarmee staat enkel de verkiezing van de penningmeester op 

de agenda. Rob van Basten Batenburg is hiervoor enig kandidaat. Rob licht toe dat zijn privé situatie 

het niet toelaat om voldoende tijd te besteden aan zijn huidige rol als campagnecoördinator. Daarom 

stelt hij die rol te beschikking.  Om toch betrokken te blijven bij D66 Limburg stelt hij zich kandidaat 

voor de minder tijdrovende functie van penningmeester, een positie die in april 2013 vacant is 

geworden. Zoals gebruikelijk wordt er schriftelijk gestemd over bestuursfuncties. Met 33 stemmen 

voor, 12 tegen en 1 blanco stem is Rob verkozen in de functie van penningmeester. 

5. Update van de PS fractie 

Hans van Wageningen feliciteert allereerst alle aanwezige gemeentelijke lijsttrekkers met hun 

verkiezing en geeft als tip om een positieve campagne te voeren: benadruk vooral wat wel kan, in 

plaats van alleen maar af te schieten wat niet kan. Daarna geeft Hans een update van de aandachts-

gebieden en werkzaamheden van de PS fractie. Openbaar vervoer (OV) blijkt een hot item vanwege 

de provinciale OV-concessie. Vanuit de leden wordt niet alleen aandacht gevraagd voor Limburgs OV 

maar ook voor grensoverschrijdend OV. Probleem daarbij is niet zozeer het gebrek aan provinciale 

belangstelling, als wel de voortgang bij de minister. Voorts staat onder meer ‘eerlijk en transparant 

bestuur’ op de politieke agenda van de PS fractie. Hans sluit af door zijn steunfractie voor te stellen 

aan de leden.  

6. Toespraak Kees Verhoeven  

D66 Tweede Kamerlid en landelijk campagneleider Kees Verhoeven kijkt in zijn toespraak eerst terug 

op de afgelopen weken die geleid hebben tot het herfstakkoord c.q. het begrotingsakkoord met de 

regering. Kees vertelt over de noodzaak om initiatieven te ontplooien voor een sluitende begroting 

en geeft aan dat tegelijkertijd een mooie deal gesloten kon worden op het terrein van onderwijs 

(extra geld) en vergroening van het belastingstelsel. Vervolgens gaat Kees in op de aankomende 

campagne voor de GR2014 verkiezingen. Hij schetst een beeld van enthousiaste D66-ers in alle delen 

van het land die eraan werken om de goede peilingen om te zetten in klinkende winst op 19 maart 

2014. Kees geeft tips hoe je campagnes leuk kunt houden. Samenwerken is daarin erg belangrijk. 

Volhouden eveneens: de prijzen worden pas op de streep verdeeld! 

In de slipstream van Kees vertelt ook Wichard de Wolf, landelijk bestuurslid van D66 enthousiast 

over het campagnevieren zoals hij dat noemt. Het is een voorrecht om het land in te gaan en 

gesprekken met potentiele kiezers aan te gaan. De partij is er klaar voor om wederom electoraal 

beloond te worden voor de goede inspanningen in de afgelopen jaren. 

 

7. Themabijeenkomst: profilering en visie van de gemeentelijke lijsttrekkers  

Onder leiding van het Venrayse lid Jan van de Ven worden 11 gemeentelijke lijsttrekkers op het 

podium gehaald. Na een individueel voorstelrondje worden stellingen getoond waarop in duo’s 

gereageerd wordt. Na afloop mogen de lijstrekkers terugkomen op eerdere stellingen waarbij zij niet 

het woord hebben gevoerd. Er volgt een geanimeerde discussie waaruit duidelijk wordt dat er binnen 

D66 ruimte is voor verschillende denkbeelden, maar dat uiteindelijk toch vaak een genuanceerd 

standpunt wordt verkozen boven een extreem standpunt. Waar positief denken het wint van 

zwartgalligheid. En waarbij de wensen van burgers het uitgangspunt moeten zijn voor het handelen 

van de overheid.  
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8. Rondvraag 

Van de gelegenheid tot rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

9. Afsluiting  

Frans van der Avert de sluit de vergadering onder dankzegging voor de inbreng van de leden. 


