
Algemene Regiovergadering D66 Limburg
28-10-2017, Heerlen

Notulen

1. Opening
Voorzitter Guido Mertens opent de vergadering. 
Hij richt een bijzonder welkom aan twee vertegenwoordigers van het Landelijk Bestuur, voorzitter 
Letty Demmers en Lia de Ridder, bestuurslid met portefeuille Verenging, Afdelingen en Regio's. Ook 
een bijzonder welkom aan Sabine Andeweg, onze contactpersoon bij het Landelijk Bureau.
De volgende leden hebben zich afgemeld: Anouk de Bruin, Harald Barendse, Frans Aerts, Peter ten 
Haaf en Franca Eurlings.

2. Vaststellen agenda
Agenda wordt akkoord bevonden.

3. Instellen stemcommissie
Barbara Malherbe en Margriet Rozen aanwezigen worden bereid gevonden als stemcommissie te 
fungeren. De stemcommissie wordt uiteindelijk niet ingezet.
 

4. Vaststellen notulen ARV 18 februari
Er zijn geen opmerkingen bij de notulen.

5. Mededelingen
Op 5 mei heeft het regiobestuur een bestuurdersdag georganiseerd voor afdelingsbesturen. Alle 
besturen waren uitgenodigd, de meeste waren vertegenwoordigd. De ochtend was plenair gesprek 
over wat er leeft in de afdelingen, met name focus op GR18 en campagne. In de middag waren er 
evenkniesessies, waarbij ideeën uitgewisseld werden over de portefeuilles.
Marcel Trienen, voorzitter afdeling Westelijke Mijnstreek, geeft zijn impressie van de dag. Veel 
waardevolle uitwisselingen over GR18. Belangrijk om de contacten tussen afdelingen te versterken. 
Vaker doen wat Marcel betreft. Raymond Dumont kan namens Parkstad bevestigen hoe waardevol 
de bestuurdersdag was.

6. Vragenrondje bestuur
Vraag van de leden: 'We lezen in de pers over commotie in Steijn. Hoe zit dat?'
Antwoord: het regiobestuur heeft geen formele rol gehad. Er is wel altijd veel contact overleg 
geweest met het afdelingsbestuur. 

Vraag van de leden: 'Hoe is het regiobestuur betrokken geweest bij totstandkoming combilijst 
D66/GL in Horst?' Het regiobestuur, met name Ferdinand Pleyte, is nauw betrokken geweest en 
heeft in deze kwestie afgestemd met het landelijk bestuur. 

7. Begroting 2018
Penningmeester Paul Sanders licht toe. Opbrengsten in 2018 volgen het bekende patroon: met name
afdracht bestuurders, bijdrage Landelijk Bestuur en opbrengsten van bijzondere initiatieven zoals het
D66 Kerstdiner. Reserves zijn goed op orde.
In 2019 staat uiteraard een grote uitgave op de rol in de vorm van de PS-campagne. We verwachten 
15000 euro beschikbaar te hebben als campagnebudget. Het bestuur kiest ervoor om zoveel mogelijk
geld in campagnepot te stoppen, conform de wens van de leden van D66 Limburg.



Qua kosten in 2018 is de meest afwijkende kostenpost dat we uitgaven verwachten aan verschillende
commissies rondom de PS-verkiezingen. 
Vraag uit de zaal: 'kunnen we iets doen met sponsoring?' Letty Demmers legt uit dat dat kan. 
Landelijk stelt daar richtlijnen voor op.
Vraag uit de zaal: 'hoe zit het met realisatie 2017?' Penningmeester Paul Sanders legt uit dat we een 
positiever resultaat halen dan verwacht door lagere kosten.
De leden stellen de begroting 2018 vast.

8. Campagne GR18
Regionale campagnecoördinator Ferdinand Pleyte geeft een aantal adviezen mee voor de GR-
verkiezingen:

 Dilemma: landelijke of lokale campagne? Dat blijft een discussie. Ervaring leert dat een 
goede lokale campagne kan werken, maar dan moet het wel echt een goede lokale 
campagne zijn. 

 Leer van elkaar, neem best-practices over
 Niet teveel vergaderen. Ga naar buiten, daar wordt de strijd gewonnen.
 Reageer tijdens campagne positief op D66-initiatieven op social media. Profileren als kritisch 

lokaal politicus werkt meestal averechts. Positieve sfeer rondom de partij gaat jou straks 
lokaal helpen bij de verkiezingen.

 Werk je lokale website bij, zodat deze actueel is. 
 Moet je keuzes maken in online aanwezigheid, dan is Facebook het meest invloedrijke 

medium.

Wat kan de regio doen ter ondersteuning?
 Heb je een lokaal een vraag, benader ons. 
 Heb je te maken met een gemeente waarin D66 onderdeel is van een combinatielijst en heb 

je daar vragen over, meld je. We kunnen je in contact brengen met andere afdelingen die er 
ervaring mee hebben.

 Is er een brandje, dan kunnen wij helpen. In Limburg hebben we vaak te maken met kleine 
groepjes die alle rollen rondom de lijstsamenstelling moeten invullen. Dat kan tot conflicten 
leiden. Als er iets gebeurt, meld het snel bij regiobestuur, dan kunnen we het beste helpen.

 Ferdinand houdt contact met landelijke campagne over de bus met D66-prominenten. 

Vragen uit de zaal:
 Gaan we iets in gezamenlijkheid doen als D66 Limburg rondom GR18? Ferdinand geeft aan 

dat we initiatieven graag ondersteunen. Budget is beperkt. Hans van Wageningen biedt aan 
dat PS-fractie kan helpen bij inhoudelijke campagnethema's. 

 Regulering wietteelt zou een thema zijn waar regio kan ondersteunen. Heerlen heeft 
business case gebouwd inzake regulering wietteelt en deelt deze graag met andere 
afdelingen. Heerlen zou graag zien dat hierover op regionaal gesproken wordt.

 Hoe gaan we om met deelname PVV in aantal Limburgse gemeenten? Sabine Andeweg geeft 
aan dat er geen landelijke instructie komt, maar dat er wel trainingen zijn voor lijsttrekkers 
waarbij je o.a. leert hoe om te gaan met debattegenstanders.

 Afdeling Roermond heeft behoefte aan cursus social media. Rens Ramaekers biedt aan 
workshop te doen in eerste twee weken van nieuwe jaar. Wordt in afstemming met 
Regiobestuur georganiseerd.

 In hoeveel gemeenten doen we mee? Bij notulen wordt een lijst toegevoegd.
 Er is een appgroep voor lokale lijsttrekkers. Wil je daar ook aan deelnemen, meld je bij 

Martin van Montfort.



9. Verkiezing nieuwe Secretaris en bestuurslid Communicatie&Campagne voor regiobestuur
Rens Ramaekers heeft zijn rol op moeten geven vanwege zijn nieuwe functie als Tweede Kamerlid. 
Hij was bij de vorige ARV al op non-actief gegaan.
Guido Corten heeft besloten na zijn aflopende termijn niet op te gaan voor een nieuwe termijn. 
Guido Mertens bedankt Guido Corten voor zijn grote inzet en memoreert zijn brede inzetbaarheid en
vele functies die hij al voor D66 bekleed heeft. 
Er waren twee geïnteresseerde en geschikte kandidaten, maar die hebben zich vanwege andere 
drukke werkzaamheden toch beide niet gekandideerd. Het bestuur gaat op zoek naar andere 
geschikte kandidaten en roept de leden op mee te denken.

10. Update van fractie en gedeputeerde
 Hans Teunissen en Leon Vaessen geven een update:

 We zijn nu twee jaar onderweg, daarmee halverwege.
 Hans licht er drie resultaten uit: 

o Door middel van Provinciaal Ontwikkelingsplan Limburg slagen we erin om 
gemeenten te laten samenwerken in plaats van concurreren op ruimtelijk gebied. Dit
wordt landelijk gezien als een voorbeeld.

o Het belang van erfgoed staat in Limburg op de kaart. Veel actieve 
erfgoedverenigingen.

o Motie Van de Ven heeft ertoe geleid dat provincie samen met onderwijsveld het 
Onderwijslab heeft opgezet, waarin door leraren geïnitieerde innovaties worden 
ondersteund.

 Leon bespreekt enkele initiatieven van de PS-fractie:
o Initiatief om duurzame energienetwerken te stimuleren.
o Inzetten van regionale diensten om duurzaamheidsadvies te geven.
o Verbeterde fietsinfrastructuur, met leidende rol van provincie.
o Deze initiatieven worden ook vertaald in financiële uitgaven in de provinciale 

begroting van 2018 en verder.
 Hans kijkt vooruit naar de komende periode:

o Het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling van bewindslieden bieden veel 
aanknopingspunten voor onze provinciale initiatieven. Gedeputeerde en Statenleden
willen sterk samen optrekken met lokaal, provinciaal en landelijk.

o Limburg moet sterker aanhaken in de trends richting digitale samenleving. Daarbij 
breder kijken dan alleen gevolgen voor de arbeidsmarkt.

 Leon sluit af met de herhaalde uitnodiging aan lokale afdelingen om een gezamenlijke 
vergadering te doen met raadsfracties.

11. Update Tweede Kamerlid Rens Ramaekers
Rens vertelt over zijn eerste ervaringen als TK-lid. Hij licht zijn portefeuille toe, met daarin onder 
andere jeugdzorg, armoedebeleid en participatie. Hij beantwoordt vragen uit de zaal over zijn 
portefeuille. Rens legt onder andere uit dat er een uitgebreide evaluatie komt van de jeugdzorg, 
waarbij onder andere in kaart gebracht wordt welke gemeenten welke tekorten hebben en hoe die 
veroorzaakt zijn. Rens geeft aan in elke Limburgse gemeente op werkbezoek te willen komen; 
afdelingen kunnen hem graag uitnodigen. Tot slot geeft Rens aan jaarlijks 500 euro van zijn salaris te 
zullen afdragen aan de kas van D66 Limburg. Voorzitter Guido Mertens neemt deze gift in 
dankbaarheid aan.

12. Deelnamebesluit PS2019 en instellen diverse commissies
Voorzitter Guido Mertens licht het concept deelnamebesluit PS2019 toe en geeft aan dat dit geheel 
ter bespreking is. De leden besluiten deel te nemen aan de PS2019.
De voorstellen van het bestuur worden gevolgd, met de volgende aanvullingen en aanpassingen:



 Voorstel om met een kieslijst deel te nemen in heel Limburg wordt aangenomen. 
 Profiel Statenlid goedgekeurd. Competenties Statenlid moeten worden toegevoegd aan het 

profiel van de Gedeputeerde, met aanvulling van Duitse en Franse taalkennis (als pre).  
 Verkiezingscommissie: Bart Janissen, Martin van Montfort en Anouk de Bruin. Indien een van

de drie wegvalt is bestuur gemandateerd een vervanger aan te wijzen.
 Voorstellen van de leden ten aanzien van de lijstadviescommissie: 

o bij voorkeur 3 leden
o iemand met PO-achtergrond: aangenomen
o lijsttrekker in lijstadviescommissie: aangenomen 
o iemand van bestuur in lijsttrekkerscommissie: aangenomen

 Ten aanzien van opdracht lijstadviescommissie:
o Lijst op basis van namen, niet tranches
o Geen opmerkingen (sterk/zwak) bij kandidaat
o Lijstadviescommissie geeft advies over alle kandidaten, maar hoeft niet-verkiesbare 

personen niet per se face-to-face te spreken.
o Rekening houden met diversiteit (regionaal maar ook anders) is onderdeel van de 

opdracht.
 Gedeputeerdecommissie, voorstellen van de leden:

o een lid van regiobestuur en twee mensen met bestuurlijke ervaring: aangenomen
 Lijstduwers: minimaal de laatste vijf plekken worden gereserveerd voor lijstduwers. Bestuur 

is gemandateerd de lijstduwers te nomineren. Aangenomen.
 Afdracht: wordt vastgesteld op minimaal 3%
 Programmacommissie: kandidaten kunnen zich melden bij bestuur. Bestuur zal tijdspad 

opstellen programma voorstellen.
 Ferdinand Pleyte wordt aangesteld als campagnecoördinator. 

Bij deze notulen zijn gevoegd: 
 het door de leden ongewijzigd vastgestelde profiel van het Statenlid 
 een update van het profiel van de Gedeputeerde, waarin de besluiten van de leden zijn 

verwerkt 
 een versie van de deelnamebesluiten, waarin de besluiten van de leden zijn verwerkt.

13. Politieke onderwerpen ter discussie
Amine Oulad Lmaroudia (docent Engels op hbo en expert op gebied van moskeeën en islam in de 
maatschappij) geeft een presentatie over het thema radicalisering. Hij beschrijft de situatie in 
Limburg, de bestuurlijke aanpak en de tekortkomingen daarin. 
Afgesproken wordt dat Amine nog een keer uitgenodigd wordt om uitgebreider zijn verhaal te 
kunnen doen en het elkaar het gesprek aan te gaan. Letty Demmers geeft aan dit thema ook op 
landelijk niveau te willen bespreken.

14. Sluiting
Voorzitter dankt alle deelnemers voor hun uithoudingsvermogen en betrokken bij deze vergadering. 
Voorzitter dankt in het bijzonder Amine Oulad Lmaroudia, Sabine Andeweg, Letty Demmers en Lia de
Ridder.

Lia de Ridder geeft aan de verbindende rol van de Statenfractie richting de afdelingen erg te 
appreciëren en als voorbeeld te zien voor andere regio's. 


