Notulen Algemene Regiovergadering 18-2-2017 te Weert
1. Opening
Er zijn afmeldingen van de volgende leden:
Roos Verheijen, Annemie Weijers, Hans Teunissen, Harald Barendse, Jan Willem Bertens,
Lidwien Bertens, Jan Bertholet, Wilma van Dommelen, Sylvia Jansen, Rob Vernhout, Leon
Vaessen, Jan van de Ven.
Vanuit het bestuur zijn er afmeldingen van:
Paul Sanders

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Instellen stemcommissie
Esselyn Jonk en Stefan Suurland bieden zich aan.

4. Vaststellen notulen ARV 8 oktober
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

5. Mededelingen/vragenrondje bestuur
Geen mededelingen vanuit bestuur.
Armand Cremers is enthousiast over het fundraisingdiner. Vanuit de zaal volgt bijval. Armand
vraagt of het diner nog een keer georganiseerd gaat worden. De voorzitter geeft aan dat het een
initiatief was van Wilma van Dommelen en Hans Teunissen. Het bestuur is zeker voorstander van
soortgelijke herhaling.

6. Vaststellen jaarrekening 2016
1

Guido Corten licht de jaarrekening en balans toe bij afwezigheid van penningmeester Paul
Sanders.
De regio staat er eind 2016 beter voor dan eind 2015, mede door afdracht van provinciale
vertegenwoordigers.
Vraag uit de zaal is of fractiegelden apart beheerd worden. Dat is het geval. Controle vindt plaats
via Provinciale Staten. Hans van Wageningen geeft aan dat na de volgende verantwoording de
stukken ook overlegd kunnen worden aan geïnteresseerde leden. Vervolgvraag: hebben we bij
volgende PS-verkiezingen voldoende middelen? Het bestuur antwoordt dat we volgens planning
een flink hoger verkiezingsbudget zullen hebben, mede vanwege de hogere afdracht van
vertegenwoordigers. Ook het fundraisingdiner heeft een mooie bijdrage aan het
verkiezingsfonds opgeleverd: €1266.
De kascommissie (Leo Roos en Emiel Beerkens) heeft de stukken bekeken en heeft geen
opmerkingen bij de jaarstukken. De leden stellen de jaarrekening 2016 vast.
De kascommissie 2017 wordt ingesteld: Rudy op den Camp en Leny Tanis-van Ours.

7. Verkiezing bestuurslid secretaris politiek
Er heeft zich één kandidaat gemeld: Rob Aspers. Rob stelt zichzelf voor. Hij heeft de afgelopen
periode als aspirant meegelopen met het regiobestuur en is aangeschoven bij de vergaderingen
van de Statenfractie. De leden benoemen Rob per acclamatie.

8. Korte update van fractie en gedeputeerde
Hans van Wageningen verzorgt de update. Hij bespreekt het dossier randweg Nederweert. De
D66-PS-fractie en actieve D66-ers in Nederweert hebben goed samengewerkt. Daarmee hebben
we agendazettend kunnen zijn. Dit is een mooi voorbeeld van de invloed die D66 heeft nu we in
het provinciebestuur zitten.
Hans gaat verder in op de lokale initiatieven tot herindeling/schaalvergroting, in het bijzonder de
gesprekken die gaande zijn in Heerlen en Landgraaf. Er was veel draagvlak in de lokale politiek,
maar uiteindelijk was het CDA toch tegen. Gedeputeerde Koopmans neemt nu zelf initiatief. D66
ondersteunt dat. Er zijn veel D66-ers in die gemeenten vóór samenvoeging. D66 in PS wil hen
een stem geven.

9. Campagne Tweede Kamerverkiezingen 2017
Campagneleider Ferdinand Pleyte constateert dat ondanks aanhoudend goede peilingen we toch
nog niet echt een winnaarsgevoel hebben. Mobiliseren blijft belangrijk. Ferdinand geeft enkele
voorbeelden hoe je dat kunt doen:
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'in gesprek met...': je kunt met een paar uurtjes op straat al heel zichtbaar zijn



Canvassen is heel effectief. Eenvoudige regel: het is net als kinderpostzegels verkopen.
Ga een paar uurtjes, ga in tweetallen, ga niet pushen als mensen niet willen praten



Organiseer of doe mee aan verkiezingsmarkten



Gooi een D66-sausje over reeds geplande activiteiten



D66-campagnebussen: dit jaar rijdt 2 keer een D66-bus door Limburg. Op 8 maart komt
de landelijke bus naar Roermond en Maastricht. Op 11 maart rijdt de regiobus van
Maastricht naar Heerlen naar Roermond en Venray.



Na carnaval is de tijd van plannen maken voorbij. Dan moeten er gewoon meters
gemaakt worden.

Vanuit de zaal komen vragen over de communicatie rondom de bustours. Ferdinand antwoordt
dat het programma pas kortgeleden rondgekomen is. Daarom communiceren we vandaag over
de opzet en snel hierna wordt met betrokkenen verder afgestemd. Overigens is een kenmerk
van de laatste campagneweken dat zaken last-minute kunnen veranderen. Aan ons om in elk
geval alles goed georganiseerd te hebben.
Franca Eurlings doet een oproep om vooral positief campagne te voeren. Zij gaat woensdag 22
februari een droomboom opzetten bij een basisschool in Maastricht. Alle kinderen mogen hun
droom ophangen in de boom. Daarna mogen alle Maastrichtenaren een droom inleveren bij de
boom.

10. Sluiting
De vergadering wordt gesloten. We gaan de straat op!
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