Verslag ARV D66 Limburg, d.d. 18 sept. 2010,
Oranjerie Roermond

1. Opening en vaststelling vorig verslag
Voorzitter Jeffreye Vossen opent de ARV en heet iedereen van harte welkom.
Het vorig verslag maakt melding van een foutieve datum voor de komende ARV.
Volgende datum ARV moet zijn: 13 november (i.p.v. 6/11)
Verslag wordt voorts geaccordeerd.
2. Inleiding Boris van der Ham
Omdat een fors aantal leden i.v.m. file nog onderweg is, begint Boris van der Ham eerder
met zijn inleiding. Boris spreekt onder meer over het proces van regeringsformatie en de
positie van D66 hierin.
3. Presentatie kandidaat lijsttrekkers
Marie-Michele Stokbroeks geeft aan dat zij zich terugtrekt als kandidaat, met name vanwege
de onverenigbaarheid met haar werk.
Ursie Lambrechts interviewt de twee kandidaten Paul Wessels en Hans van Wageningen.
4. Verdere procedure PS-verkiezingen
Er hebben zich maar liefst 52 mensen kandidaat gesteld voor PS 2011. Een geweldig aantal.
15 mensen hebben aangegeven verkiesbaar te zijn. Zij zullen zich in de volgende ARV (13
november) presenteren.
Jeffreye stelt voor om geen stemadviescommissie in te stellen, maar gewoon via e-voting de
interne stemming te laten verlopen. Dit voorstel wordt aangenomen.
5. Verkiezingsprogramma en programmacommissie
Er hebben zich 7 mensen gemeld voor de programmacommissie. Aan hen wordt verzocht
om na de ARV even contact te zoeken met degene die zo meteen tot lijsttrekker wordt
verkozen. De lijsttrekker zal de programmacommissie gaan aanvoeren.
Het bestuur stelt voor dat het programma net zoals het vorige kort en bondig zal zijn en
gebaseerd is op de bekende 5 richtingwijzers van D66. Voor wat betreft slogan en opmaak
zal z.v.m. (en met een kritisch oog) gebruik gemaakt worden van wat ons vanuit het landelijk
bureau wordt aanbevolen.
Ons onderscheidend vermogen moet vooral optimisme zijn. Kijk wat er is i.p.v. wat er niet is.
Denk en handel vanuit eigen kracht.
Inhoudelijk gaan we in op de volgende thema’s:
 Economie (in relatie tot krimp, kennis/onderwijs en cultuur).
 Limburg als grensprovincie.
 Het Zelfbewuste Limburg.
 Veiligheid (optioneel).
 De thema’s die ook al in het vorige programma zijn benoemd.

Secretaris Robert Kuipers vraagt aan de leden hiervoor een mandaat zodat de
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programmacommissie zijn werk kan gaan doen. Na een korte discussie besluiten we dat er
geen mandaat nodig is. De programmacommissie kan sowieso zijn werk gaan doen en het
concept-programma voorleggen voor de komende ARV.
Een aantal leden waaronder Mieke Damsma en Henk Kemperman wijzen op het belang van
de toon (niet zeuren over verhouding met Randstad, krimp positief benaderen) als ook voor
het belang van onderwerpen als landbouw en onderwijs. De programmacommissie heeft
deze opmerkingen tot zich genomen.
Tenslotte, leden die graag input/ ideeën willen aanleveren voor het concept-programma zijn
welkom om de lijsttrekker direct te benaderen.
6. Bekendmaking lijsttrekker PS 2011
Hans van Wageningen (hvwageningen@yahoo.com) is verkozen tot lijsttrekker voor de
provinciale statenverkiezingen van 3 maart 2011. Hans kreeg 44 van de 85 stemmen. 41
mensen stemden op Paul Wessels.
7. Sluiting
Jeffreye bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en sluit de vergadering.
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