Verslag van de ARV van D66 Limburg d.d. 12 juni 2014 te Venlo

1. Opening en mededelingen
Voorzitter Frans van der Avert opent de vergadering. Hij deelt mee berichten van verhindering te
hebben ontvangen waaronder eentje van Ferdinand Pleyte die deze week definitief benoemd is als
wethouder in Roermond. Voorts wordt Armand Cremers gefeliciteerd met zijn benoeming tot
interim-burgemeester in Meerssen. Koen Hahn stelt zichzelf kort voor als nieuwe bestuurslid. Bij de
agendapunten 4 en 5 speelt Raymond Frenken een belangrijke rol, deze is echter nog onderweg naar
de vergadering. Derhalve komen deze punten aan de orde zodra Raymond gearriveerd is. Tot slot
wordt een stemcommissie ingesteld vanwege de verkiezing van nieuwe bestuursleden die ook op de
agenda staat. Misja Geeratz en Bart Janissen vormen deze commissie.
2. Voorstellen, amendementen en moties
Door lid Marnix Muurmans is een motie opgesteld die het bestuur aanspoort een dialoog met de
leden te zoeken waaruit aanbevelingen moeten komen om de betrokkenheid van leden te vergroten.
Volgens de indiener is deze betrokkenheid gemiddeld genomen te laag terwijl er wel genoeg werk te
doen is, landelijk tot professionalisering wordt opgeroepen via de nota ‘een structuur die verbindt’
en er zeker in Limburg nog de nodige ‘witte vlekken’ weg te werken zijn. Door de leden wordt
gediscussieerd over de tekst en de geest van de motie. Alhoewel meer betrokkenheid altijd goed is,
zijn de meeste leden van mening dat de energie van bestuur en leden de komende 9 maanden
primair moet worden ingezet voor de aankomende verkiezing in Provinciale Staten. Het bestuur zegt
toe om in de eerstkomende weken na de ARV met de opsteller van de motie te overleggen of de
vorming van een speciale commissie mogelijk is zodat er toch (parallel aan de werkzaamheden voor
de PS2015-verkiezing) enige voortgang kan worden geboekt. Voor de opsteller is dit een voldoende
toezegging. De motie wordt derhalve niet in stemming gebracht.
3. Vragenronde bestuur
Er zijn geen vragen voor het bestuur. Vanuit de leden wordt een compliment aan het bestuur
gegeven voor de vooruitgang in de afgelopen periode ten aanzien van de wijze waarop de partij
georganiseerd is en bestuurd wordt.
4. Terugblik op campagne / resultaat EP2014
Raymond Frenken informeert de leden over de campagne en het resultaat van de EP2014-verkiezing.
De campagne was er een van horten en stoten. Dat heeft er volgens Tobias Bastian mee te maken
dat de EP2014-verkiezing ‘van iedereen en niemand’ is. Bij de landelijke, provinciale en
gemeentelijke verkiezingen is er een natuurlijk gremium (i.c. het bestuur op elk niveau) dat de
campagne initieert. Zulk een gremium ontbreekt bij de verkiezing voor het Europees Parlement.
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Desondanks is er op heel wat plekken in Limburg geflyerd, geplakt en gecanvast. Zeker in Zuid
Limburg (Maastricht, Sittard-Geleen e.d.) is enthousiast meegewerkt door de leden. In Noord
Limburg was er iets minder betrokkenheid en werd enige campagne-moeheid gesignaleerd.
Uiteindelijk hebben 35.713 Limburgers hun stem aan D66 gegeven en daardoor een bijdrage
geleverd aan de 4 zetels voor D66. De Limburgse kandidaten hebben het hier goed gedaan met circa
5.500 stemmen voor Anke Klein en ruim 2.000 stemmen voor Leon Vaessen en Raymond Frenken.
Raymond eindigt met een advies voor een volgende verkiezing: top-kandidaten moeten een eigen
poster met een eigen foto krijgen. Dat vergroot de herkenbaarheid en daarmee de kans op een stem
van de kiezer.
5. Benoeming campagnecoördinator PS2015
Raymond Frenken is beschikbaar als campagnecoördinator voor de PS2015-verkiezing maar geeft aan
dat hij dat niet alleen kan. Leden die interesse hebben om deel uit te maken van het campagneteam
kunnen contact opnemen met Raymond via rfrenken@gmail.com. Tobias Bastian zegt toe op zoek te
gaan naar iemand die vanuit Midden en Noord Limburg actief betrokken wordt.
6. Instelling verkiezingscommissie
Tobias Bastian legt de taken en verantwoordelijkheden uit van de verkiezingscommissie. Er hebben
zich via de mail 3 leden gemeld die hierin zitting willen nemen. Op de vergadering melden zich nog 2
leden hiervoor. Aan de leden wordt voorgesteld om Wouter Heijnen (Stein), Rob van Basten
Batenburg (Venlo), Roger Holtus (Parkstad), Ernest Drijkoningen (Parkstad) en Bart Janissen
(Roermond) tot lid van de verkiezingscommissie te kiezen. De leden gaan hiermee akkoord.
7. Instelling programmacommissie
Tobias Bastian legt de taken en verantwoordelijkheden van de programmacommissie uit. Deze
commissie kan voortborduren op tal van initiatieven die landelijk worden ontplooid. Zo wordt
landelijk een PS2015-rompprogramma opgesteld. De couleur locale is vervolgens geheel aan de regio
om zelf in te vullen. Het landelijk bureau stelt tevens de ‘Handreiking schrijven regionale
verkiezingsprogramma’s PS2015’ beschikbaar met daarin best practices over het verzamelen van
informatie en over het schrijfproces. Ook is er een boek beschikbaar: ‘Ordening op Orde’ dat ingaat
op de vraag ‘wie zou wat moeten doen volgens de sociaal-liberale visie’: markt, overheid of mensen
zelf? Het bestuur stelt voor dat de programmacommissie gebruik gaat maken van de beschikbare
middelen van het landelijk bureau. De programmacommissie wordt gevormd door de nog te kiezen
lijsttrekker en het nog te kiezen bestuurslid communicatie en mediarelaties, aangevuld met enkele
enthousiaste leden. Na de verkiezing van de lijsttrekker in september kan de programmacommissie
worden bemenst. Het bestuur zal dit faciliteren. Enthousiastelingen kunnen zich alvast bij het
bestuurslid communicatie en mediarelaties melden (zie agendapunt 9 hierna:
guido.corten@gmail.com).
8. Besluiten ex artikel 15 regioreglement
Frans van der Avert en Tobias Bastian leiden de verschillende besluiten in die op grond van artikel 15
van het regioreglement door de leden genomen moeten worden. Het gaat hierbij om in totaal 11
besluiten (zie hierna). Vooral over de besluiten a en b wordt lang gediscussieerd door de leden
waarbij er verschillende meningen zijn. Uiteindelijke zijn via stemming de volgende besluiten
genomen.

a)

Profiel lijsttrekker en fractieleden.
Instellen van een klankbordgroep van wijze leden die het bestuur adviseert over de profielen. De
klankbordgroep bestaat uit: Hans Teunissen (Venray), Paul Wessels (Gennep), Mieke Damsma
(Maastricht), Ferdinand Pleyte (Roermond), Han Stoffels (Venlo) en Bert Kamphuis (SittardGeleen). De profielen worden begin juli door de klankbordgroep voorgesteld en daarna
vastgesteld door het bestuur. De profielen worden medio juli rondgestuurd via mail en
gepubliceerd op de website. Meteen daarna wordt de kandidaatstelling voor de
lijsttrekkersverkiezing geopend.

b)

Wel of geen stemadvies over kandidaten.
Er wordt besloten tot een stemadvies zowel over de lijsttrekker als over de rest van de lijst voor
zover het gaat om verkiesbare leden. Het stemadvies vindt plaats op basis van de mate van
overeenkomst / matching tussen kandidaten en het vastgestelde profiel, uit te brengen door de
stemadviescommissie. Deze stemadviescommissie wordt bij de lijsttrekkersverkiezing gevormd
uit enkele leden van de onder a) genoemde klankbordgroep (in geen geval diegenen die op de
kandidatenlijst wensen te komen) aangevuld met 1 bestuurslid en 1 ‘externe’ (lid van buiten
Limburg). Bij de verkiezing van de rest van de lijst wordt de op dat moment bekende lijsttrekker
toegevoegd aan de stemadviescommissie. Bij de verkiezing van de lijsttrekker wordt
gemotiveerd aangegeven hoe het stemadvies tot stand is gekomen. Bij de rest van de lijst wordt
enkel de voorkeursvolgorde van de stemadviescommissie genoemd.

c)

Minimum en maximum aantal kandidaten voor de verkiezing van de lijsttrekker.
Minimum = 1, maximum = onbeperkt.

d)

Aanvangs- en sluitingstijdstip van de aanmeldingstermijn voor de verkiezing van de lijsttrekker.
Aanvangsdatum: medio juli 2014. Duur: 1 maand, dus sluitingsdatum medio augustus 2014.
Deze termijn sluit aan op het beschikbaar komen van het profiel van de lijsttrekker. Daarmee
zijn we wel iets later dan de landelijke interne D66 kalender die ervan uitgaat dat uiterlijk 2
augustus 2014 de kandidaatstelling gesloten wordt. Echter zijn we dan wel nog op tijd met de
verkiezing van de lijsttrekker volgende diezelfde kalender (uiterlijk 2 oktober 2014).

e)

Aanvangs- en sluitingstijdstip voor de verkiezing van de lijsttrekker.
Voor te stellen door verkiezingscommissie, zodra duidelijk wordt wat de exacte sluitingsdatum is
voor de kandidaatstelling. Duur: 1 maand.

f)

Minimum en maximum aantal kandidaten voor de overige posities.
Minimum = 1, maximum = onbeperkt.

g)

Aanvangs- en sluitingstijdstip van de aanmeldingstermijn voor de overige posities.
Voor te stellen door verkiezingscommissie, vast te stellen door het bestuur. Duur: 1 maand.

h)

Aanvangs- en sluitingstijdstip voor de verkiezing van de overige posities.
Voor te stellen door verkiezingscommissie, vast te stellen door het bestuur. Duur: 1 maand.

i)

Datum van vaststelling van de definitieve kandidatenlijst.
Voor te stellen door verkiezingscommissie, vast te stellen door het bestuur.
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j)

Minimaal te behalen percentage van de stemmen voor een plek op de definitieve kandidatenlijst.
Nul procent, dus geen enkele drempel.

k)

Maximaal aantal kandidaten dat geplaatst wordt op de kandidatenlijst.
Maximum = 50 ingevolge de kieswet. Er wordt niet gewerkt met regionale kieslijsten.

9. Verkiezing bestuurslid ‘Communicatie en mediarelaties’
Er zijn 2 kandidaten voor de functie van algemeen bestuurslid met de portefeuille ‘communicatie en
mediarelaties’: Guido Corten en Ewout Tijdeman. Beiden stellen zich kort voor aan de leden. Guido is
al lang lid van D66, Ewout pas sinds kort. Beiden hebben beroepsmatig een link met communicatie
als vakgebied. Het bijzondere aan Ewout is dat hij weliswaar de voorkeur heeft voor deze functie
maar mocht hij daarin niet verkozen worden, dan is hij ook beschikbaar voor de functie van
secretaris (zie agendapunt 13). De leden stemmen schriftelijk. Guido krijgt 16 stemmen, Ewout 8 en
er is 1 blanco stem. Daarmee is Guido Corten verkozen tot algemeen bestuurslid met de portefeuille
‘communicatie en mediarelaties’.
10. Discussie afdrachtregeling
Frans van der Avert licht toe waarom dit punt op de agenda staat. In de 2 vorige vergaderingen
hebben individuele leden gevraagd naar een afdrachtregeling voor Statenleden. Er is echter geen
motie ingediend door de leden. Het bestuur heeft zelf een mogelijke afdrachtregeling op papier
gezet (agendapunt 11) maar wil eerst polsen in hoeverre er draagvlak onder de leden voor bestaat.
De leden discussiëren hier uitvoerig over. De uitkomst daarvan is dat de meeste leden voorstander
zijn van een afdrachtregeling maar niet van een verplichte afdrachtregeling. Daarmee wordt het dus
aan de Statenleden zelf overgelaten om af te dragen.
11. Voorstel wijziging regioreglement
Door de uitkomst van de discussie onder agendapunt 10 wordt het voorstel tot wijziging van het
regioreglement inzake de afdrachtregeling niet in stemming gebracht.
12. Update door de PS-fractie
Hans van Wageningen licht de werkzaamheden van de fractie toe. Zo vertelt hij onder meer over hun
inspanningen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Het al langer bestaande plan
voor een duurzame energiecentrale lijkt er door gemeentelijk ‘verzet’ niet te komen en kan daarom
beter vervangen worden door een provinciale subsidieregeling. Marieke Zijp vertelt over andere
thema’s zoals open data en open spending. De digitale deuren van de provincie moeten open. Als
een burger een lek ontdekt, kan dat inmiddels zonder vervolging worden gemeld aan de provincie.
De fractie is in afwachting van een plan vanuit de coalitie om provinciale data vrij beschikbaar te
stellen. Data die met publiek geld verzameld zijn, zijn dan ook te gebruiken door datzelfde publiek.
En volgende week gaat de fractie bij de voorjaarsnota een motie indienen om de financiën van de
provincie transparanter te maken zodat de Limburgse burgers meer inzicht krijgt in wat de provincie
nu eigenlijk met hun geld doet. Tot slot worden de leden opgeroepen om contact te zoeken met de
fractie bij dossiers op het raakvlak provinciaal-gemeentelijk, zoals WMO en Jeugdzorg.

13. Verkiezing secretaris
Tobias Bastian treedt vanwege drukke werkzaamheden af als secretaris. Frans van der Avert bedankt
Tobias voor zijn werkzaamheden in de afgelopen jaren. Daarna vindt stemming plaats over de
vrijgekomen functie van secretaris. Ewout Tijdeman is de enige kandidaat. De leden vragen Ewout of
hij nog steeds gemotiveerd is om die functie te vervullen gezien de uitslag van de eerdere verkiezing
tijdens deze ARV. Ewout bevestigt dit. Daarna gaan de leden tot stemming over. Met 21 stemmen
voor en 2 tegen wordt Ewout Tijdeman door de leden gekozen tot secretaris van het bestuur.
14. Rondvraag.
Er zijn geen vragen meer.
15. Afsluiting
Frans van der Avert sluit hierna de vergadering onder dankzegging voor de inbreng van de leden.
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