LIMBURG
ARV 11 augustus 2012
De ARV van D66 Limburg van 11 augustus 2012 was een ingelaste
ledenvergadering die vrijwel uitsluitend in het teken stond van de
verkiezingen voor de tweede kamer d.d. 12 september 2012. In dit
verslag worden de belangrijkste besluiten van de vergadering vermeld.
1.

Bij de opening en mededelingen meldt voorzitter Richard Schoffeleers dat hij vanwege tijdsdruk
op de volgende ARV d.d. 22 september 2012 afscheid zal nemen als voorzitter van regio
Limburg. Er wordt spoedig een mail rondgestuurd om de leden te attenderen op deze vacature
in het bestuur. Verder wordt Sjoerd Sjoerdsma geëxcuseerd die vandaag verplichtingen heeft in
het kader van de landelijke campagne. Voorts wordt Marcella Heijboer verwelkomd die namens
het landelijk bureau een inventarisatie maakt van de opleidingsbehoefte onder de leden en op
grond daarvan een opleidingsplan zal opstellen.

2.

Rond 3 thema’s worden amendementen voorgesteld die regio Limburg wil indienen op het
landelijke verkiezingsprogramma. Deze thema’s zijn:
a) de rechten van mensen met een handicap (indiener: Bert Jongen);
b) woningcorporaties (indiener: Jan Bijen);
c) vluchtelingen (indiener: Mieke Kirkels).
De teksten van de amendementen zijn vooraf via email toegestuurd aan de leden. Tevens zijn ze
in uitgeprinte vorm beschikbaar. Na toelichting door Bert Jongen wordt zijn amendement bij
acclamatie door de leden aangenomen. Na toelichting van Jan Bijen naar aanleiding van zijn
amendement worden enkele vragen gesteld omtrent de waarborging van de sociale
doelstellingen van de nieuw op te richten marktpartijen die het beheer van de woningen kunnen
overnemen. Daarna wordt zijn amendement door de leden aangenomen. Na toelichting van
Mieke Kirkels op haar amendementen wordt door de leden gesteld dat het doel gesteund
wordt, maar dat de teksten te omvangrijk zijn om enige kans tot aanvaarding op het landelijke
congres te maken. De voorzitter schorst de vergadering circa 10 minuten om Mieke in staat te
stellen om haar amendementen terug te brengen tot de kern. Na hervatting van de vergadering
nemen de leden de ingekorte amendementen van Mieke aan.

3.

Hans van Wageningen laat de vergadering weten dat hij graag met de opstellers van het
Limburgse visiedocument in contact wil komen. Enerzijds om daar speerpunten uit te halen die
de komende weken in de verkiezingscampagne naar voren gebracht worden om de Limburgse
kiezer te overtuigen. Anderzijds om de kaders vast te stellen voor de inzet die D66 de komende
tijd in Provinciale Staten wil voeren. Besloten wordt om na de vergadering een kleine werkgroep
in te stellen van opstellers / belanghebbenden die het visiedocument zullen vertalen naar 1 A4
met bullit points / oneliners die als richtingaanwijzers gebruikt kunnen worden.
Geïnteresseerden kunnen een mail naar secretaris Tobias Bastian sturen.

4.

Guido Corten deelt mee dat hij als nummer 26 op de landelijke kandidatenlijst de komende
weken actie zal voeren om zoveel als mogelijk stemmen te trekken voor D66. Guido zal louter in
Limburg actief zijn. Inmiddels heeft hij een campagnefilmpje gemaakt dat op youtube is te zien.
Het filpje zal ook op de website van D66 Limburg geplaatst worden. De leden stellen voor dat
Guido contact zoekt met L1 om te polsen of er TV-aandacht kan worden gegenereerd.

5.

Tobias Bastian verzorgt namens de herstellende campagnecoördinator Rob van Basten
Batenburg een update van de campagneactiviteiten die her en der in Limburg plaatsvinden.
a) op 23 augustus en 8 september 2012 worden er bustours door Limburg georganiseerd
waarbij Limburgse leden en landelijke prominenten verschillende steden willen aandoen.
De afdelingen Weert, Maastricht, Sittard-Geleen, Roermond en Venlo hebben toegezegd te
willen helpen om het programma rond te krijgen en leden te mobiliseren om de bus te
ontvangen en te helpen met het flyeren op een goede locatie. Rob zal hiertoe spoedig
contact opnemen met deze afdelingen.
b) Er worden door een aantal gemeentes op 24 en 25 augustus themabijeenkomsten
georganiseerd waarvoor zij vertegenwoordigers van politieke partijen benaderen. Guido
Corten heeft aangegeven hiervoor beschikbaar te zijn. Guido en Rob zullen e.e.a. nader
kortsluiten.
c) Op 5 of 6 september organiseert TV Maastricht een debat met kandidaten van verschillende
partijen. Guido zal met Rob en Sjoerd Sjoerdsma kortsluiten wie daarvoor namens D66
beschikbaar is.
d) Guido zal eveneens met Rob kortsluiten hoe D66 op het debat op 10 september in Sittard
vertegenwoordigd zal zijn.
Tot slot meldt Tobias Bastian dat afdelingen zelf verantwoordelijk zijn om contact op te nemen
met het landelijke bureau om posters en flyermateriaal te bestellen. Via de landelijke D66
website is duidelijk aangegeven welke materialen beschikbaar zijn en hoe die besteld kunnen
worden.

6.

Marcella Heijboer licht haar functie op het landelijk bureau toe. Zij houdt zich bezig met
opleidingen. Leden met opleidingswensen (politiek inhoudelijk maar ook bijvoorbeeld op het
gebied van debattechniek) kunnen haar hiervoor benaderen via m.heijboer@d66.nl. Een aantal
leden geeft aan dat sommige afdelingen ook zelf opleiding verzorgen of inhuren. Voorts wordt
melding gemaakt van de summer school die naar tevredenheid is verlopen. Marcella zal al deze
mogelijkheden inzichtelijk maken voor de leden.

7.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt waarna Richard Schoffeleers de vergadering
sluit.

