Verslag van de ARV van D66 Limburg d.d. 15 november 2014 te Roermond

1.

Opening en mededelingen

De regiovoorzitter, Frans van der Avert, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Een speciaal woord van welkom voor Ruben Pattiasina van het landelijk bureau en Xander van Asperen van de Landelijke Verkiezingscommissie. Afmeldingen van de zijde van het bestuur zijn van Koen
Hahn en Rob van Basten Batenburg die juist deze ochtend terugvliegt vanuit het buitenland en hopelijk op enig moment nog de vergadering kan bijwonen. Van de zijde van de leden zijn diverse afmeldingen ontvangen. De regiovoorzitter deelt mee dat er gestemd zal worden omtrent de verkiezing
van de secretaris van het regiobestuur en daartoe zijn stembriefjes nodig. Daarmee kunnen ook de
overige (niet schriftelijke) stemmingen worden uitgevoerd. Voorts wordt een stemcommissie benoemd die bestaat uit Bart Janissen, Wilma van Dommelen en Martinet Roling. De regiovoorzitter
deelt voorts mee dat er een schriftelijk voorstel is binnengekomen om de begroting te behandelen.
Dit staat op de agenda. Een andere voorstel om de kascommissie te laten (her)installeren is niet overgenomen door het bestuur omdat deze pas sinds april 2014 in functie is en deze functie normaliter
voor een heel jaar wordt uitgevoerd. Daarbij lijkt het ook logischer om de kascommissie te laten
(her)installeren bij de behandeling van de jaarrekening. Deze staat ook pas in het voorjaar op de
agenda. De leden kunnen hiermee instemmen. Voorts wordt een opmerking gemaakt over het verslag van de vorige ARV. Daar staat ten aanzien van een door lid Marnix Muurmans ingediende motie
dat deze niet in stemming gebracht wordt. Het betreffende zinnetje moet luiden: ‘De motie wordt
aangehouden.’. Tot slot wordt er een motie van orde ingediend met het verzoek om een technisch
voorzitter te benoemen. Deze motie wordt in eerste instantie afgewezen door de leden. Nadat er vervolgens een debat ontstaat omtrent de achtergrond van deze motie wordt die opnieuw in stemming
gebracht en aangenomen. Xander van Asperen wordt bereid gevonden om de vergadering voor te zitten.
2.

Terugblik op de afgelopen maanden

Dit punt staat op de agenda onder meer omdat er verschillende telefoontjes van leden zijn binnengekomen bij diverse bestuursleden omtrent onrust in de regio. Deze onrust zou volgens enkele leden
zijn oorsprong hebben in het handelen dan wel nalaten van het bestuur en in de stijl van de regiovoorzitter. Om de leden geïnformeerd een oordeel hierover te laten vellen, leest de regiovoorzitter
namens het regiobestuur een verklaring voor omtrent het handelen van het bestuur na de laatste
ARV d.d. 12 juni 2014. Hierin wordt een feitelijke opsomming met datums gegeven van de meest relevante gebeurtenissen sindsdien. Daarna doet de RVC kort verslag van haar werkwijze en handelen
sinds haar oprichting. Vervolgens komen diverse leden aan het woord die deels ingaan op de verkla-

www.d66limburg.nl

ring van het regiobestuur en deels anekdotes aanhalen van gebeurtenissen die eerder (voor 12 juni
2014) hebben plaatsgevonden.
Er ontstaat een debat tussen kritische leden die voornamelijk bezwaren hebben tegen de stijl van de
regiovoorzitter en overige leden die daar minder moeite mee hebben of die van mening zijn dat dit
niet het juiste moment is om deze discussie te voeren. Het zou volgens die laatstbedoelde leden veel
beter zijn om de energie te gebruiken voor de verkiezingscampagne. Daarbij past het niet dat er teveel interne discussies zijn. Door enkele leden wordt een oproep gedaan aan de regiovoorzitter om
zelf consequenties te trekken uit het rumoer. Het vertrouwen van de leden zou onvoldoende zijn.
De regiovoorzitter ziet daar geen redenen voor en voelt zich daarbij gesterkt door de opvatting van
andere leden in de zaal en door de opvatting van de overige leden van het regiobestuur. Vervolgens
wordt een motie ingediend gebracht waarbij het vertrouwen in de voorzitter wordt opgezegd. Bestuurslid Guido Corten deelt voor de stemming mee dat hij zelf zal opstappen als de motie wordt aangenomen en dat hij van mede-bestuurslid Koen Hahn heeft begrepen dat deze hetzelfde zal doen. De
technisch voorzitter deelt mee dat leden voor of tegen de motie kunnen stemmen, en zich op 2 manieren van stemming kunnen onthouden. Enerzijds door niet deel te nemen aan de stemming, anderzijds door een blanco stembrief in te leveren waarbij dat stembriefje dan wel meetelt voor de uitslag.
De motie wordt in stemming gebracht. Er zijn 28 stemmen voor de motie, 26 tegen en 7 onthoudingen. Benodigde aantal stemmen ‘voor’ om de motie aan te nemen, is 31. De motie is verworpen.
Hiermee wordt dit agendapunt beëindigd.
3.

Voorstellen, amendementen en moties

Behalve het schriftelijke voorstel omtrent de begroting en de kascommissie zoals vermeld onder
agendapunt 1 en de motie zoals ingebracht onder agendapunt 2, zijn er geen andere voorstellen,
amendementen of moties ingediend. Dit agendapunt wordt door verschillende leden aangegrepen
om een oproep aan alle leden te doen om nu als 1 man achter het bestuur, de fractie en de lijsttrekker te gaan staan. Dat is de enige mogelijkheid om ervoor te zorgen dat er op 18 maart 2015 een
goed resultaat bij de PS2015-verkiezingen wordt neergezet. Deze oproepen krijgen veel bijval.
4.

Vragenronde bestuur

Er zijn geen vragen voor het bestuur.
5.

Toespraak nieuw gekozen lijsttrekker

Dit agendapunt wordt verplaatst naar achteren op de agenda in samenhang met de presentaties van
de leden voor de overige plaatsen op de lijst (onder agendapunt 13).
6.

Instelling en werkwijze programmacommissie / commissie gedeputeerden

Op voorstel van het bestuur benoemen de leden Leon Vaessen en Guido Corten als trekkers van de
programmacommissie waarbij zij andere enthousiastelingen zullen betrekken. Zij gaan aan de slag
met het rompprogramma dat vanuit het landelijk bureau is opgesteld en met het voorwerk dat al onder verantwoordelijkheid van Hans van Wageningen is verricht. Voorts heeft Ivo Thonon van het landelijk bureau zijn diensten aangeboden. Leon Vaessen en Guido Corten zeggen toe graag gebruik te
maken van diens kennis en inzet. Voorts zeggen zij toe om het concept verkiezingsprogramma uiterlijk
op 5 december 2014 aan de leden kenbaar te maken. Leden hebben dan 5 weken de tijd om het con-
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cept verkiezingsprogramma te bestuderen. Zij kunnen dus rond 10 januari 2015 een uitspraak hierover doen. Het regiobestuur stelt voor om amendementen in deze 5 weken-periode te laten indienen
bij de programmacommissie. Op of kort na 10 januari 2015 kunnen leden vervolgens via
e-voting stemmen over het programma en de amendementen. De programmacommissie zal advies
aan de leden uitbrengen over de amendementen.
De RVC bereidt de stemming voor en begeleidt deze. De uitslag wordt op of kort na 17 januari 2015
door de RVC bekend gemaakt, waarna de programmacommissie binnen 3 dagen daarna een integraal
verkiezingsprogramma overlegt. De leden stemmen in met het voorstel van het bestuur met dien verstande dat het bestuur opgedragen wordt om nog minimaal 3 andere leden (naast Leon Vaessen en
Guido Corten) in de commissie op te nemen. Enkele enthousiastelingen hebben zich reeds gemeld.
Daarnaast legt het bestuur een voorstel bij de leden neer omtrent instelling van een gedeputeerdencommissie alhoewel dit formeel een commissie van het bestuur betreft. De bedoeling van de commissie is dat deze t.z.t. indien opportuun een advies uitbrengt aan de nieuw gekozen statenfractie
omtrent een mogelijke gedeputeerde namens D66. Dit advies wordt gebaseerd op basis van een door
haar opgesteld competentieprofiel en na gesprekken met potentiële kandidaten.
De samenstelling van de commissie volgt de landelijke richtlijn hiertoe:


Koen Hahn als bestuurslid met portefeuille talent;



Leon Vaessen als gekozen lijsttrekker (tenzij deze zelf ambities heeft voor de rol van gedeputeerde, dat is thans nog niet duidelijk);



Een ervaren onafhankelijk derde commissielid (b.v. oud-gedeputeerde of oud-wethouder);



Eventueel een lid met HRM-expertise.

Het is uiteindelijk aan de fractie om het advies al of niet over te nemen. De leden stemmen in met dit
voorstel van het bestuur. Koen Hahn gaat de komende weken aan de slag met bemensing van de
commissie. De leden vragen daarbij aandacht voor een gezonde man/vrouw verhouding in de commissie. Tevens wordt aan de commissie gevaagd om ook alvast na te denken over het profiel van een
mogelijke formateur.
7.

Campagne voor PS-verkiezingen

Het bestuur heeft bericht ontvangen van Raymond Frenken die in de vorige ARV als campagnecoördinator was benoemd. Het bericht luidt dat Raymond Frenken met veel energie begonnen was aan zijn
rol als campagnecoördinator in nauwe samenwerking met Hans van Wageningen, maar dat hij niet
diezelfde energie kan opbrengen in de samenwerking met Leon Vaessen. Hij acht het daarom beter
als iemand anders die rol overneemt. Guido Corten is beschikbaar om die rol over te nemen. Guido
Corten en Leon Vaessen hebben onderling contact hierover gehad en beiden denken dat de samenwerking vruchtbaar zal zijn. Wel wordt aangegeven dat de campagne van iedereen is, dus het liefst
wordt er een breder campagneteam geformeerd. Enthousiastelingen kunnen zich melden bij Guido
Corten.
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8.

Verkiezingen waterschappen D66/Water Natuurlijk

Rudy Tuik informeert de leden over het nut van de waterschapsverkiezingen en legt waarom D66-ers
voor de waterschapsverkiezingen op Water Natuurlijk moeten stemmen. D66 doet zelf niet onder eigen naam mee aan deze verkiezingen. Water Natuurlijk is de vereniging waar de politieke verenigingen PvdA, Groen Links, CU en D66 zich het beste in kunnen vinden. Waar van oorsprong het reguleren van de hoeveelheden water een kerntaak was, gaat het tegenwoordig ook over de kwaliteit (zuiverheid). Bij de verkiezing worden zowel voor het waterschap Peel en Maasvallei als voor Roer en
Overmaas 16 zetels vergeven. Rudy Tuik zelf is kandidaat voor Roer en Overmaas, net zoals Ruben
van Beusekom. Voor Peel en Overmaas heeft zich vooralsnog geen D66-er gemeld. Rudy roept
D66’ers op zich alsnog te melden. Door Water Natuurlijk wordt beoogd om 6 zetels binnen te slepen.
Hiertoe wordt gekeken of er synergievoordelen in de campagnes voor PS en voor het waterschap zijn.
Rudy Tuik en Ruben van Beusekom geven aan om graag samen op te trekken met het campagneteam
van D66.

9.

Begroting 2015

Op de gepresenteerde slides is een inschatting van de begroting voor 2015 weergegeven. De leden
menen dat een uitgebreide behandeling thans niet mogelijk is aangezien de slides niet vooraf zijn
rondgestuurd. Voorts is er door de voorafgaande discussies ook niet veel tijd meer en is de penningmeester thans afwezig is. Desondanks zijn de leden van mening dat de voorgestelde dotatie van
2.000 euro vanuit de reserves aan het verkiezingsfonds te mager is. Aangezien niet duidelijk is hoe
groot het eigen vermogen van het fonds in 2015 zal zijn, wordt voorgesteld om een dusdanige dotatie
aan de verkiezingskas te doen dat er gedurende 2015 sprake zal zijn van een eigen vermogen van
1.000 euro. Dit betekent dat de rest van het eigen vermogen wordt ingezet voor betaling van de gebruikelijke kosten van leden- en bestuursactiviteiten en voor een extra dotatie aan de verkiezingskas.
Het campagneteam zal onder leiding van de campagnecoördinator voorstellen doen voor de besteding van de gelden in de verkiezingskas, het bestuur zal hierop een controle uitvoeren. Vanuit de leden komt een oproep naar eenieder maar speciaal naar bestuur en campagneteam om na te denken
over extra financiering (crowd funding) voor de campagnekas. Leden mogen hierin creatief zijn!

10. Wijziging regioreglement
Het bestuur van D66 Limburg stelt voor om artikel 17 van het regioreglement (aanmeldingstermijnen)
te wijzigen. In het huidig geldende regioreglement is geen voorwaarde meer opgenomen ten aanzien
van ondersteuningsverklaringen voor de aanmelding van een kandidaat-lijsttrekker. In het vóór 5 april
2014 geldende regioreglement stond een dergelijke bepaling wel in het regioreglement. Deze bepaling is op 5 april 2014 op basis van een amendement voorgesteld door de leden, geschrapt. Inmiddels
blijkt echter dat het huishoudelijk reglement van D66 eist dat er toch ondersteuningsverklaringen nodig zijn (minimaal 1% van de stemgerechtigde leden). Het regioreglement mag daar niet in strijd mee
zijn. Vandaar dat het regiobestuur voorstelt om in artikel 17 een lid op te nemen met dezelfde tekst
als in het huishoudelijk reglement. Kandidaat-lijstrekkers dienen dus voortaan minimaal 1% aan ondersteuningsverklaringen in te dienen. De leden zijn hiermee akkoord.
11. Update door de PS-fractie
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Marieke Zijp licht allereerst toe waarom zij het woord voert (namelijk omdat Hans van Wageningen
kandidaat voor de nieuwe lijst is en Marieke Zijp niet). Vervolgens informeert zij de leden dat het afgelopen jaar gewerkt is aan uitbreiding van de steunfractie. Recent heeft dit wederom geleid tot een
nieuw lid van de steunfractie, namelijk Mark Meijer. Voorts informeert Marieke Zijp de leden over de
ontwikkelingen binnen PS en dan met name over de verwezenlijkingen van D66 in deze statenperiode
zoals onder andere de motie ‘open data’. Zij geeft speciale aandacht aan het verantwoordingsdebat
zoals dat zeer recent is gevoerd. D66 heeft daar de boodschap geventileerd dat de ambitie van het
college goed was, maar dat het vaak schortte aan de uitvoering. Zo moeten maatregelen sneller effect krijgen voor burgers. Marieke Zijp sluit af door aan te geven dat de samenwerking met de nieuwe
gekozen lijstrekker goed loopt en doet een oproep aan alle leden om achter bestuur, fractie en lijsttrekker te gaan staan. Samen staan we sterk.
12. Verkiezing secretaris van het bestuur
Door het aftreden van de vorige secretaris heeft het regiobestuur een vacature geplaatst voor zijn opvolging. Daar is 1 kandidaatstelling uit voortgekomen. Rob van Hooren, lid uit Maastricht, heeft te
kennen gegeven deze functie te willen vervullen. Rob van Hooren legt in een korte maar krachtige
presentatie aan de leden uit dat de huidige perikelen rondom het bestuur hem alleen nog maar meer
gemotiveerd hebben gemaakt om bij te dragen aan een goed functionerend bestuur in het belang
van de leden. De leden waarderen de presentatie van Rob van Hooren door hem bij acclamatie te benoemen tot de nieuwe secretaris van het regiobestuur.
13. Presentaties verkiesbare kandidaten
De aanwezige kandidaten voor de plaatsen 2 en lager op de kandidatenlijst geven door middel van
een korte presentatie een toelichting op hun kandidatuur. In totaal hebben 32 leden zich aangemeld
voor een plaats op de kieslijst. Om een maximale uitslag neer te zetten, vindt het bestuur het gewenst om de kieslijst onderaan aan te vullen met onverkiesbare kandidaten. Het bestuur vraagt een
mandaat om leden die zich (nog) niet kandidaat gesteld hebben, alsnog te mogen gaan benaderen.
Die leden worden onderaan de kieslijst toegevoegd (na de 32 + 1 reeds aangemelde kandidaten) en
zijn per definitie onverkiesbaar. Bij de benadering en de plaatsing op de lijst zal het bestuur rekening
houden met de geografische spreiding van de reeds aangemelde kandidaten. Dit betekent dat er in
eerste instantie vooral kandidaten aangezocht worden uit gemeenten die thans nog niet vertegenwoordigd worden door de wel al aangemelde kandidaten. Verder moeten de aangezochte leden minimaal 1 jaar lid van D66 zijn. De leden stemmen in met het voorstel van het bestuur.
Dit agendapunt wordt aangevuld en afgesloten door een presentatie van de gekozen lijsttrekker, Leon
Vaessen. Deze legt in zijn toespraak de nadruk op een efficiënte samenwerking tussen ondernemers,
onderwijs en overheid en wijst bijvoorbeeld op het belang van de diverse campussen in Limburg.
Voorts wijst hij op de bijzondere ligging en positie van Limburg in de Euregio die kansen schept voor
een verdere ontplooiing van burgers mits efficiënt wordt samengewerkt over de provincie -en landsgrenzen heen. Leon Vaessen sluit zijn toespraak af met en oproep aan eenieder (en aan elke kandidaat in het bijzonder) om zich actief in te spannen in de komende campagne-maanden. Dan kan met
vertrouwen het resultaat op 18 maart 2015 tegemoet worden gezien.
14. Rondvraag
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Bij de rondvraag wordt een ingezonden vraag van (raads)lid Jos Gubbels uit Horst ingebracht. Hij
vraagt zich af of er behoefte is aan een aparte mailbox van de bestuurdersvereniging voor de raadsleden in Limburg. De leden besluiten dat deze vraag rechtstreeks moet worden kortgesloten tussen de
raadsleden zelf. Tot slot volgt er vanuit de leden een dankwoord voor de inspanningen van de technisch voorzitter (Xander van Asperen) en de interim-secretaris (Tobias Bastian).
15. Sluiting
De technisch voorzitter sluit de vergadering.
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