Notulen Algemene Regiovergadering 8 oktober 2016 te Elsloo
1. Opening
Er zijn afmeldingen van de volgende leden:
Bert van Wijk, Leo Schouten, Veertje Compen, Ernest Drijkoningen en Martinet Roling.
Vanuit het bestuur zijn er afmeldingen van:
Guido Corten en Paul Sanders.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen notulen ARV 19 maart
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen/vragenrondje bestuur
Guido Mertens meldt dat Rob Aspers als aspirant bestuurslid voor de functie ‘politiek secretaris’
de vergaderingen van het bestuur bijwoont. Rob zal vanuit die functie ook vaker
fractievergaderingen van de statenfractie bijwonen. Er is gekozen voor de figuur van aspirant
bestuurslid, omdat het bestuur de functie van politiek secretaris in het verleden al meerdere
keren heeft opengesteld, maar hiervoor geen belangstelling was. Op deze manier kan een
geïnteresseerd lid op een laagdrempelige manier bekijken of deze functie wellicht wat voor hem
is. Andere leden die graag actief worden als aspirant bestuurslid, kunnen zich uiteraard ook bij
het bestuur melden. Te zijner tijd staat de functie van politiek secretaris open voor een ieder.
Etienne Mulders, bestuurslid ledenwerving en ledenbinding, meldt dat het bestuur workshops en
trainingen wil gaan organiseren. Tegen betaling kunnen geïnteresseerde leden dan een workshop
volgen, die bijvoorbeeld gaat over de Haagse politiek , de social media of de Amerikaanse
verkiezingen. De eerste workshop is op woensdag 2 november in Maastricht, gaat over de
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Haagse politiek en wordt gegeven door Etienne. Men kan meer informatie vinden op de website
en Facebook-pagina van D66 Limburg.

5. Vaststellen begroting en benoemen leden kascommissie
Etienne Mulders geeft een toelichting op de begroting. Er zijn geen vragen vanuit de leden.
De begroting wordt door de vergadering vastgesteld.
Leo Roos en Emiel Beerkens melden zich aan als leden voor de kascommissie. De vergadering
stemt in met hun benoeming.

6. Kick-off campagne TK 2017 Limburg
Eerste Kamerlid en lid van het landelijk campagneteam, Petra Stienen, geeft een presentatie over
de doelen en ambities van D66 (Limburg) voor de volgende verkiezingen. We zetten hoog in en
Petra ziet ‘het optimistische geluid van D66 in het midden’ als gouden kans.
Campagneleider namens het bestuur van D66 Limburg, Ferdinand Pleyte, geeft een toelichting
op de campagne die we in Limburg willen gaan voeren. Ferdinand fungeert als contactpersoon
voor de Limburgse leden die bepaalde initiatieven hebben.
Na de presentaties komen meerdere vragen uit de zaal en ontstaat een levendige discussie. Het
gaat daarbij onder meer over de vraag hoe we alle doelgroepen (zowel jong als oud) kunnen
bereiken en wat de meerwaarde is van o.a. social media, flyeren en ‘de straat op gaan’.
Belangrijk vraagpunt hierbij is hoe afdelingen onderling snel contact kunnen leggen. De
voorzitter, Guido Mertens, merkt op dat binnenkort een ochtend zal plaatsvinden waarin de
voorzitters (en andere bestuursleden) van afdelingen hierover met elkaar in gesprek gaan.

7. Rol van de Regio in aanloop naar GR2018
Voorzitter Guido Mertens geeft een toelichting op de rol van de regio in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hij vraagt in het bijzonder aandacht voor de
veranderingen in het Huishoudelijk Reglement van D66 met betrekking tot het instellen van
respectievelijk de lijstadviescommissie en de verkiezingscommissie.
Op 12 november vindt een overleg plaats met voorzitters en andere bestuursleden. Daar zal dit
punt ook verder worden opgepakt.

8. Vaststellen nieuw regioreglement
Secretaris Rens Raemakers licht de voorgestelde wijzigingen in het regioreglement toe.
De vergadering besluit tot twee kleine tekstuele/grammaticale aanpassingen ten opzichte van
het voorstel van het regiobestuur en besluit tot het vervangen van het woord ‘bij voorkeur’ door
‘in beginsel’ in de nieuw toegevoegde extra zin bij aritkel 17, lid 1 van het reglement.
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De vergadering stemt in met de wijziging van het regioreglement.
De secretaris zal de wijzigingen verwerken en het nieuwe reglement op de website plaatsen.

9. Update van de fractie
De statenleden Wilma van Dommelen, Jan van de Ven, Hans van Wageningen en Leon Vaessen
geven aan de hand van een presentatie een toelichting op de stand van zaken in de Staten
binnen hun eigen portefeuille.

10. Update van de gedeputeerde
De gedeputeerde Hans Teunissen geeft een toelichting aan de hand van zijn beleidsterreinen: (1)
digitale samenleving, (2) onderwijs, (3) ruimtelijke ordening en (4) archeologie.

11. Sluiting
Twee leden vragen nog het woord.
Namens de Jonge Democraten Limburg wordt aandacht gevraagd voor het landelijk JD-congres
dat op 3, 4 en 5 februari a.s. plaats zal vinden in Venlo. Er komen veel interessante sprekers.
Wilma van Dommelen en Hans Teunissen melden dat zij voornemens zijn op 17 december een
‘fundraising diner’ te organiseren voor de prijs van 66 euro (met maximaal 40 deelnemers).
De vergadering wordt gesloten. Er is nog mogelijkheid tot lunch.
Een volgende ARV zal door het bestuur georganiseerd worden, uiterlijk in het voorjaar van 2017.
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