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Notulen Algemene Regiovergadering 19 maart 2016, te Venray 
 

1. Opening 
 

Er zijn afmeldingen van de volgende personen: 
 
Paul Sanders, de penningmeester, vanwege een acuut gezondheidsprobleem.  
Leon Vaessen, fractievoorzitter D66 Limburg, vanwege familieomstandigheden.  
Frans van der Avert, oud-voorzitter, vanwege verblijf in het buitenland.  
 
En voor het overige zijn er bij het Regiobestuur afmeldingen binnengekomen van: 
 
Rudy Tuik, Ans van Oer, Cor van Kruchten, Rob Vernhout, Peter ten Haaf, Sylvia Jansen, Mieke 
Damsma, Harrie Vangangelt, Jan Willem Westra, Annemie Weijers, Jan Willem Bertens, Lidwien 
Bertens, Josefien Laghuwitz, Rob Willems en Veertje Compen.  

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Notulen ARV 10 oktober 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan voormalig secretaris Rob van Hooren. 

4. Instellen stemcommissie 

Ed Vandermeulen en Martin van Montfort zijn bereid zitting te nemen in de stemcommissie. 

5. Mededelingen/vragenrondje bestuur 

Voorzitter Guido Mertens licht de vergadering in over de ‘Poule van bemiddelaars’. Dit is een 
groep van zes ervaren D66’ers die bereid zijn in geval van conflicten binnen afdelingen en/of 
fracties van D66 in Limburg een bemiddelende rol te spelen.  

Etienne Mulders, bestuurslid ledenwerving en ledenbinding, vertelt over het idee om als 
Regiobestuur het houden van workshops in Limburg te gaan faciliteren. Hij wil graag een 
netwerk opzetten, waarbij snel iemand voor de juiste workshop gevonden kan worden.  
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Rens Raemakers wil een ‘Bestuurderscongres’ organiseren voor alle afdelingsbestuurders van de 
Limburgse D66-afdelingen. Thema is vooral de voorbereiding op GR2018. Dit congres (duur: circa 
2,5 uur) zal hoogstwaarschijnlijk zijn op zaterdag 21 mei. Ivo Thonon van landelijk is er ook bij.  

Statenlid Jan van de Ven gebruikt het vragenrondje om er bij het bestuur op aan te dringen een 
volgende keer een gezamenlijk evenement van bestuur en fractie te organiseren, zodat zaken in 
een ochtend- en middagprogramma gecombineerd kunnen worden.  

6. Presentaties en verkiezingen secretaris en politiek secretaris 

Voor de functie van secretaris heeft zich één kandidaat gemeld: de huidige secretaris ad-interim 
Rens Raemakers. Voor de functie van politiek secretaris heeft helaas niemand zich gemeld.  

Rens Raemakers geeft een presentatie. Nadat Rob van Hooren per 1 januari het secretariaat 
heeft neergelegd, heeft Rens dit ad-interim op zich genomen. Dat bevalt goed. Verder acht Rens 
het van belang continuïteit binnen het bestuur te houden. 

Op een vraag van de voorzitter of iemand schriftelijke stemming wenst, reageert niemand.   

De vergadering besluit daarop Rens per acclamatie te benoemen.  

7. Presentatie jaarrekening door de penningmeester 

Door de onverwachte afwezigheid van Paul Sanders is de penningmeester niet beschikbaar. 
Bestuurslid Guido Corten geeft daarom namens het bestuur deze presentatie.  

De bijdrage aan het verkiezingsfonds in 2015 is maximaal. Hierdoor zijn de algemene reserves 
maar beperkt gegroeid. Dit is conform een wens van leden, zoals geuit op een vorige ARV.  

De afdrachten zijn sterk gestegen, omdat we nu vier statenleden én een gedeputeerde hebben. 
Grote kostenpost zijn de ARV’s, en vorig jaar uiteraard de campagne voor de PS-verkiezingen. 

Na verdere uitleg van Guido over deze financiën, volgen nog enkele suggesties en vragen uit de 
zaal. Een van die suggesties is om een volgend landelijk Congres naar Limburg te halen. Het 
MECC en andere locaties zijn gratis te huren vanwege het 25-jarig bestaan van het Verdrag van 
Maastricht. 

Op een vraag vanuit de zaal over giften, antwoord bestuurslid en voormalig campagneleider 
Ferdinand Pleyte dat er bij het Regiobestuur geen grote giften zijn binnengekomen. Wel maken 
leden vaak zelf kosten voor de campagne.  

De vergadering besluit unaniem de jaarrekening goed te keuren.  

8. Discussie: D66 & Oekraïne, nu vooruit? 

Bestuurslid Etienne Mulders geeft een presentatie over dit onderwerp. Etienne geeft de leden 
feitelijke informatie over het Oekraïne-referendum, maar ook over het standpunt van D66.  
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Hierna gaat de zaal, onder leiding van voorzitter Guido Mertens, in discussie over een viertal 
stellingen. Deze stellingen zijn: 

- Ik ben tegen dit verdrag 
- Opkomst is belangrijker dan uitkomst 
- De TK-fractie van D66 moet zich sowieso committeren aan de uitslag 
- Oekraïne kan op termijn bij de EU komen 

 
De leden discussiëren levendig en geënthousiasmeerd over de stellingen.  

9. Update van de fractie 

Statenleden Wilma van Dommelen, Jan van de Ven en Hans van Wageningen geven ieder kort 
aan waar ze mee bezig zijn. Fractieleider Leon Vaessen is door familieomstandigheden afwezig.  

Wilma van Dommelen benoemt kort de problematiek van de winkelleegstand. Onlangs heeft 
Wilma statenvragen gesteld over duurzame pachtgronden. Hier zijn nu de antwoorden van GS 
op binnengekomen. Tot slot roept ze op tot het organiseren van werkbezoeken door de 
Limburgse fracties.  

Jan van de Ven stipt naast de Sociale Agenda het vraagstuk rondom huisvesting van 
vluchtelingen aan. Het is zaak om uit te stijgen boven elkaars partijpolitiek; de lijn van landelijk 
partijleider Pechtold kan daarom zeker op steun rekenen. Bij radicalisering is het van belang een 
brede aanpak te kiezen: niet alleen radicalisering binnen de islam, maar ook binnen 
extreemrechts en extreemlinks.  

Hans van Wageningen gaat in op het fietsbeleid van de provincie. Hier zijn door D66 in het 
coalitieakkoord en in de afgelopen voorjaarsnota duidelijke stappen gezet. Het is volgens Hans 
tevens belangrijk dat D66 zich er binnen het coalitie hard voor maakt dat dergelijk beleid zoveel 
mogelijk in samenhang tussen beleidsterreinen en tussen gedeputeerden wordt gevormd.  

10. Update van de gedeputeerde 

Gedeputeerde Hans Teunissen geeft ook een update.  

Zijn voornaamste boodschap spitst zich toe op het zoeken van creatieve oplossingen om de 
winkelleegstand in Limburg tegen te gaan. Hierbij is de gedeputeerde samen met gemeenten en 
met het MKB op zoek naar methoden die goed kunnen werken tegen de leegstand. Dit 
onderwerp kan ook rekenen op blijvende media-aandacht.  

Tevens is Hans Teunissen gedeputeerde onderwijs. Hoewel onderwijs geen provinciale taak is, 
kan het wel een taak van de provincie zijn om zaken te faciliteren en best practices uit te 
wisselen. Dit wil Hans dan ook nadrukkelijk doen in zijn rol als gedeputeerde.  

Tot slot staat gedeputeerde Teunissen stil bij het POL. De woonvisie in Limburg moet hierin vorm 
krijgen. Het is geen doel op zich om minder woningen te realiseren; men moet kijken naar de 
vraag. Daarbij moet ook de problematiek van statushouders meegenomen worden.  
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Net als Wilma roept Hans de vergadering op initiatieven te ontplooien voor werkbezoeken.  

11. Uitslag verkiezing secretaris 

Dit punt komt te vervallen, omdat de vergadering bij punt 6 besloten heeft dat schriftelijke 
stemming niet nodig is. Rens Raemakers is dus reeds gekozen als secretaris.  

12. Uitslag verkiezing politiek secretaris 

Dit punt komt te vervallen, omdat er zich geen kandidaten voor deze functie hebben gemeld.  

13. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten.  

Een volgende ARV zal door het bestuur georganiseerd worden in het najaar van 2016.  

 
 
 
 


