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Notulen ARV 10 oktober 2015

Roermond

1.
Opening en mededelingen
Jan van de Ven, Hans van Wageningen en Leon Vaessen hebben zich om goede redenen
moeten afmelden.
2.

Vaststellen agenda

3.
Notulen ARV 30 mei
Notulen worden goedgekeurd.
4.
Instellen stemcommissie
Martijn van der Putten en Harald Barendse melden zich hiervoor aan.
6.
Stand van zaken ledenwerving en ledenbinding
Etienne Mulders presenteert plan van aanpak (zie powerpoint presentatie) waarbij hij
benadrukt dat we nu moeten inspringen op de positieve flow waarin D66 zich bevindt. De
uitdaging is zowel een significante ledengroei te realiseren, als om de basis te versterken
door leden meer te binden en actief te maken. Etienne presenteert een aantal acties die
daarvoor ingezet moeten worden, waaronder: nieuwe leden actief benaderen en opnemen
in de vereniging, meer activiteiten organiseren, een gezamenlijke kalender van activiteiten in
Limburg, meer gebruik van social media, sterkere verbinding tussen bestuur en afdelingen
en tussen afdelingen onderling en de D66-challenge waarbij elk Limburgs lid uitgedaagd
wordt een nieuw lid aan te dragen. Het bestuur wil afdelingen graag ondersteunen bij de
ledenwerving en ledenbinding. Etienne benadrukt dat de ambities alleen slagen als de acties
breed opgepakt worden; het bestuur kan dit niet alleen.
Vanuit de zaal komen steunbetuigingen voor de aanpak en de ambities. Aandachtspunten
die worden geuit zijn het risico teveel tegelijk te willen en het advies te focussen op
gemeenten waar we electoraal al sterk zijn. Een andere vraag betreft wanneer je wel of niet
aan coalitievorming met andere partijen gaat denken. De voorzitter raadt aan hierin in
eerste instantie met eigen afdeling(sbestuur) te overleggen.
7.
Stand van zaken permanente campagne
Rens Raemakers licht de visie over een permanente campagne toe (zie powerpoint
presentatie).
Het bestuur heeft na intern overleg besloten dat permanente campagne een geschikte
portefeuille voor Rens is, waarmee uitvoering wordt gegeven aan het besluit van de ARV
van mei om het gekozen bestuurslid met de portefeuille 'algemeen' een nadere invulling te
geven.
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Permanente campagne is een multi-interpretabel concept. Daar kun je vele zaken onder
verstaan: zowel procesmatig ('de poppetjes') als inhoudelijk ('onderwerpen claimen'), maar
ook online (social media) en fysieke campagne (de straat op). Rens geeft een toelichting van
wat in de eerste maanden is gebeurd. Het betreft onder andere de serie 'Profiel', waarbij
Statenleden van D66 Limburg geïnterviewd zijn en de eerste resultaten van intensiever
gebruik van de social media door D66 Limburg.
Er zijn gedachten om mogelijk te komen tot een permanente campagnecommissie/
permanent campagneteam om ook fysieke activiteiten meer aan te sturen / te coördineren.
Dit wordt mogelijk nog nader uitgewerkt.
Wat betreft het online gedeelte zal het bestuur ook in overleg met fracties en afdelingen
gaan om advies uit te brengen voor de website, Facebook, Twitter en andere
communicatiemogelijkheden.
8.
Update van fractie
Wilma van Dommelen geeft een update, ook naar aanleiding van de Statenvergadering
gisteren. Zij rapporteert over:
-Maastricht Aachen Airport: Er wordt (door)gezocht naar een nieuwe exploitant. Nogmaals
15 mln wordt gereserveerd voor investeringen voor onder meer ontsluiting van het
omliggende bedrijventerrein. Businesscases worden opgesteld voor duurzaam gebruik, zodat
er sprake is van een terugverdienmodel.
-Buitenring Parkstad: D66 is nog steeds voorstander maar binnen het huidige budget.
Vandaar ook het weer instellen van een kwartaalrapportage om adequaat vinger aan de pols
te kunnen houden.
Binnen dit infrastructureel project heeft D66 nu ook een toezegging gekregen (9 mln blijft
staan) voor een actief fietsenplan voor aanleg/verbetering van fietsverbindingen.
-Toverland: herstructurering financiering is toegezegd, waarbij sprake is van win/winsituatie.
-Vluchtelingenproblematiek: Ondanks de bekende PVV reactie in de trant van ‘not in my
backyard’, was het mooi te zien dat alle andere fracties buiten de eenmansfractie in de PS
positief reageerden en met constructieve oplossingen kwamen om tot een eerlijke verdeling
van het woningaanbod te komen tussen woonwensen van bestaande kwetsbare burgers en
nieuwkomers.
-Werkbezoeken: Heerlen: herbestemming monumentale panden; Kerkrade olv
stedenbouwkundige Jo Coenen over leegstand en leefbaarheid in de wijk, een integrale
aanpak; Itteren waar ook integrale aanpak met gesloten budget van waterveiligheid,
toerisme & natuur.
-Schriftelijke vragen over:
regenboogvlag op coming out day;
vertrek overheidsinstellingen in Limburg en wat lobby strategie van provincie richting Rijk is;
vluchtelingenproblematiek;
terugdringing CO2-emissie waarbij rol provincie onder meer ligt in duurzame
energiecentrales en woningvoorraad;
fietsinfrastructuur;
sociale verkeersveiligheid;
doorontwikkeling waterrecreatie in Midden-Limburg.
Alle stukken zijn terug te lezen op de website van de provincie.
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Vragen vanuit de zaal over beslissing dat kleinere fracties minder middelen krijgen, grotere
meer, en besluit geen burgercommissieleden in te stellen.
Wilma geeft aan dat dit een voor D66 lastig besluit was, aangezien we immers voor
burgercommissieleden en voor positie kleinere fracties zijn. De keuze daarin is een politieke
om mee te gaan in het standpunt van de coalitie. Ofschoon elke partij een extra fractievolger
mag aannemen omschrijft Wilma dit als ‘een doekje voor het bloeden’.
Vraag vanuit de zaal hoe de provincie omgaat met het instellen van bouwvoorzieningen, en
hoe de VVD daarin opereert? Onderstreept wordt de rol van het ondersteuningsplatform
waarin alle partijen samenwerken om gemeenten met een probleem te helpen. Wilma
benadrukt verder dat fractievergaderingen openbaar zijn voor alle D66 leden en om de 2
weken in Venlo of Maastricht plaatsvinden.
9.
Update van gedeputeerde
Hans Teunissen blikt terug; daar waar eerste drie maanden voor hem een interne
kennismaking waren, is hij na de zomervakantie begonnen aan een oriëntering waar extern
kansen binnen de eigen portefeuille liggen.
-Op gebied ruimtelijke ordening waar afgelopen jaren alles kon, mocht en moest is een
herstructurering nodig. Onder meer van belang hoe vernieuwing in verhouding tot de
bestaande voorraad aan te jagen. Ook Hans benadrukt belang van afstemmende rol door
provincie met gemeenten.
-Op gebied onderwijs haalt Hans rapport onderwijsadvies 2032 van partijgenoot Paul
Schnabel aan die al vroeg in basisonderwijs wil beginnen met introductie van Engelse taalles.
Hans is voornemens Paul Schnabel naar Limburg uit te nodigen om met het onderwijsveld
hier in gesprek te gaan.
-Hans noemt het onderwerp ontgrondingen dat een lastig groot dossier is en diverse
projecten betreft zoals ENCI Maastricht, centrale zandwinning Weert of Sibelco Heerlen. Hij
is nog volop bezig zich dit dossier eigen te maken.
-rondom mediabeleid gaat Hans in op de in zijn ogen buitenproportionele boete voor L1
tegen sluipreclame. Daar waar media belangrijk zijn in de informatievoorziening aan burgers
wil Hans zich verder inzetten om te voorkomen dat er met twee maten gemeten wordt.
-ook archeologie komt op Hans’ pad met een groot congres voor 2500 archeologen in het
vooruitzicht. Hans wil zich inzetten om dit onderwerp te koppelen aan het cultureel erfgoed
van Limburg. Hij benadrukt hierbij verder archeologie breed uit te meten bij
onderwijspartijen en bij recreatie & cultuur.
-werkbezoeken: Hans wil iedere maand minimaal 1 afdeling bezoeken. Vorige week was hij
samen met Jan van de Ven in Gennep waar een goed werkbezoek plaats vond en er een
constructieve discussie met betrokkenen was. Hans komt met idee dat vanuit Gennep het
stokje structureel maandelijks doorgegeven gaat worden aan een andere afdeling.
Hans geeft verder aan dat het nog een hele uitdaging is om nieuwe items op de agenda van
PS te krijgen. Verder omschrijft hij de verhoudingen binnen de coalitie momenteel als goed.
Vanuit de zaal komen vragen over visie rondom noodopvang vluchtelingen in relatie tot
langer bestaande woonwensen van kwetsbare burgers. Hans benadrukt dat gemeenten
hierover al goed inzicht in de cijfers over de woningmarkt hebben, en bestaande
woonwensen reeds meegenomen worden in het nemen van nieuwe beslissingen
momenteel.
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11.
Verkiezing penningmeester
Paul Sanders heeft zich voor deze post kandidaat gesteld.
12.
Verkiezing algemeen bestuurslid talentontwikkeling & opleidingen
Ferdinand Pleyte heeft zich voor deze post gekandideerd.
Beide kandidaten worden met ruime meerderheid gekozen door de
aanwezige leden.
5.
Stand van zaken financiën
Rob van Basten Batenburg geeft een laatste keer de huidige financiële stand van zaken weer
en presenteert een behoudend opgestelde lange termijn begroting. Ledengroei is niet
meegenomen in lange termijn begroting, maar uit ledengroei betekent relatief gezien geen
grote extra inkomsten. Gezien de afdrachten van de statenleden is er nu meer ruimte in de
begroting voor het organiseren van activiteiten.
Vragen vanuit de zaal zijn er wat de doelstelling van het bestuur is met betrekking tot de
reserves. Inzet is erop gericht zoveel mogelijk geld voor verkiezingscampagne te reserveren.
Met de statenleden is afgesproken dat 2/3e van hun afdrachten richting verkiezingskas gaat.
Onder meer gedeputeerde Hans Teunissen ziet –mede met het oog op de zgn. witte vlekkengraag een principiële uitspraak van het bestuur hoe precies om te gaan met afdrachten;
aangezien die niet voldoende omvangrijk zijn, en pleit ook ervoor andere bronnen van
inkomsten te genereren, hetgeen door meerdere aanwezigen wordt onderstreept. Verder
blijkt er in de begrotingssheet een fout te staan mbt de 2/3 van afdrachten voor reserves. Dit
jaar 2015 komt minder binnen aangezien de statenleden niet over heel het kalenderjaar
actief zijn.
13.
Afscheid vertrekkende bestuursleden
Voorzitter Guido Mertens staat stil bij de vertrekkende leden Frans van der Avert, Koen
Hahn en Rob van Basten Batenburg, en dankt hen allen voor inzet voor D66 Limburg de
afgelopen jaren.
14.

Sluiting
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