
Algemene Regiovergadering D66 Limburg
14-4-2018, Roermond

Notulen

1. Opening
Voorzitter Guido Mertens opent de vergadering. 

De volgende leden hebben zich afgemeld: Franca Eurlings, Bert Jongen, Harald Barendse, Claudia 
Demas, Richard Wijnands, Ingrid Politsch, Johan Pas, Jos Janssen, Vincent van Lieshout, Hans 
Teunissen, Wilbert Dekker, Jan Bertholet, Thijs Kuipers, Mat Knapen, Paul Wessels, Veertje Compen, 
Frans Aerts, Andreas Pohle. 

2. Vaststellen agenda
Agenda wordt akkoord bevonden.

3. Instellen stemcommissie
Barbara Malherbe en Wilma van Dommelen 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
 Rob Aspers heeft zich teruggetrokken als bestuurslid. Combinatie met nieuwe baan was niet 

mogelijk. De functie van politiek secretaris was te veeleisend. 
 De verkiezingscommissie voor PS2019 is door het bestuur bemand conform de opdracht avn de 

ARV. Leden zijn: Bart Janissen, Anouk de Bruin, Martin van Montfort. 
 Idem voor de lijstadviescommissie: lijsttrekker, Etienne Mulders (bestuur D66 Limburg), Thijs 

Kuipers. 
 Idem gedeputeerdecommissie: Paul Sanders (bestuur D66 Limburg), Christine van Basten-

Boddin, Jan Bijen. 
 Aart Resoort van Water Natuurlijk vertelt over de aanstaande waterschapsverkiezingen. WN is 

gelieerd aan, maar onafhankelijk van D66, PvdA en GL. Aart doet een oproep aan D66’ers om zich
kandidaat te stellen voor de Waterschapsverkiezingen. Vanuit PvdA en GL komen er 
waarschijnlijk kandidaten; zou mooi zijn als ook D66 kandidaat levert. Op de website van Water 
Natuurlijk (www.waternatuurlijk.nl) is meer informatie te vinden over kandidaatstelling. 

 Conferentie zuid: zaterdag 26 mei in het Evoluon in Eindhoven. Thema wordt Europa, met 
bijzondere aandacht voor relatie met Belgie. 

6. Vragenrondje bestuur
Er worden geen vragen aan het bestuur gesteld.

7. Financiële verantwoording 2017
Penningmeester Paul Sanders licht toe:
 Afdracht van landelijk is hoger dan begroot vanwege €1500 die we ontvangen hebben om D66-

afdeling te vormen in fusiegemeente Beekdalen. Daarom zijn ook de algemene bestuurskosten 
hoger dan begroot. 

 Daarnaast een extra opbrengst van €500 gerealiseerd door een schenking van Rens Raemakers. 
 Reserves zijn flink gevuld, zowel verkiezingsfonds als algemene reserves. We maken nu al kleine 

uitgaven voor campagne en die worden vooralsnog uit algemene reserves betaalt. 

http://www.waternatuurlijk.nl/


 We gaan nu uitkomen op €15.000 voor campagne. Als we de algemene reserves nog wat verder 
afromen, dan kunnen we nog hoger uitkomen. Ter besluitvorming in de loop van het jaar. 

Lenie van Oers en Ruud Op Den Camp vormen de kascommissie. Ruud licht de bevindingen van de 
kascommissie toe. Alle bedragen kloppen. Ondertekening door kascommissie volgt snel.

De vergadering verleent décharge aan de penningmeester.

Een nieuwe kascommissie wordt ingesteld: Ruud Op Den Camp en Armand Cremers.

8. Terugblik GR18
Regionale campagnecoördinator Ferdinand Pleijte kijkt terug op de GR18:
 33 gemeenten in Limburg, in 30 gemeenten werden verkiezingen gehouden. 
 D66 heeft in 15 gemeenten zelfstandig deelgenomen en in 5 gemeenten in combinatie. 
 Het beeld is wisselend. In 9 gemeenten blijft het aantal zetels gelijk, in 2 gemeenten is sprake van

zetelwinst en in 4 gemeenten zetelverlies. 
 In Nederweert is D66 als nieuwkomer met 2 zetels in de raad gekomen. In Valkenburg aan de 

Geul verdwijnt D66 uit de raad. 
 De combinatielijsten hebben het alle 5 goed gedaan. 
 D66 was en blijft in 12 gemeenten vertegenwoordigd. In 2014 hadden we in totaal 28 zetels, nu 

26 zetels. 
 D66 is momenteel in 6 colleges als zelfstandige partij vertegenwoordigd. 

Korte terugkoppeling per gemeente:
 Ramon Verkooij vertelt over coalitiebespreking Heerlen. D66, VVD, SP, Ouderenpartij, GL zijn in 

gesprek. D66 en VVD vormen alliantie en leveren samen een wethouder, wel van VVD-huize. 
 Anke Sonnemans vertelt dat D66 Gennep gehoopt had te groeien naar 4 zetels. D66 valt 

momenteel buiten de coalitiebesprekingen en gaat ervan uit dat we oppositie gaan voeren. 
 Martin van Montfort vertelt dat vooralsnog in Nederweert alle 5 partijen meepraten. Kans is 

behoorlijk dat D66 is de coalitie terecht gaat komen. 
 Wilma van Dommelen vertelt dat D66 in Leudal zeer tevreden is met het resultaat (van 2 naar 3). 

D66 is met twee lokale partijen in gesprek over coalitievorming. 
 Bert Kamphuis vertelt dat coalitievorming in Sittard-Geleen lastig is. D66 maakt zeker kans om in 

de coalitie te komen, maar het is nog onduidelijk welke kant het op gaat. D66 heeft 
samenwerking in een coalitie met de PVV uitgesloten. 

 Guido Mertens vertelt dat D66 in Maastricht waarschijnlijk in de coalitie zal terugkeren, die naar 
verwachting grotendeels dezelfde samenstelling zal hebben. 

 Ferdinand Pleijte vertelt dat de LVR ingeleverd heeft maar nog wel de grootste is. Desondanks zal
de LVR niet in de coalitie komen. Momenteel spreken D66, CDA, GL en Democraten Swalmen 
met elkaar. 

 Martijn van der Putten vertelt dat in Venray de verhoudingen ongeveer gelijk blijven. Momenteel
vindt een verkennende ronde plaats. D66 ligt goed op koers om weer deel te nemen in een 
coalitie. 

 Lizbeth Steinbach vertelt dat in Weert lokale partijen sterk gewonnen hebben. Alle landelijke 
partijen leveren in. De verwachting is dat D66 buiten de coalitie valt. 

 Ruud Op Den Camp vertelt dat D66 achteruit is gegaan met name door het wegvallen van Annie 
Winthagen. Het is nog onduidelijk of D66 in de coalitie zal deelnemen. 

 Paul Sanders vertelt dat Kijk! In Meerssen met 3 zetels in de raad komt, allen D66’ers. Bij de 
coalitievorming is vooral het vormen van een stabiel bestuur cruciaal. Kijk! praat mee. 



Vragen vanuit de zaal:
 Worden alle nieuwe raadsleden getraind? Antwoord bestuur: die mogelijkheden zijn er, maar dit 

kan niet door regiobestuur afgedwongen worden. 
 D66 heeft in Limburg best goed gedaan. Gaan we daarover nog communiceren? Antwoord 

bestuur: het is natuurlijk nog even afwachten hoe coalitievorming gaat. Eventueel in 
samenwerking met Statenfractie communicatie opzetten. 

 In hoeverre heeft intensiever gebruik van social media geholpen in de campagne? Antwoord 
bestuur: het is moeilijk een rode draad te ontdekken. Rens Raemakers vult aan dat inzet van 
social media ondersteunend is, niet een doel op zich. 

 Armand Cremers doet nog drie oproepen: 
o Er is behoefte aan een analyse van effectiviteit van de campagne: persoonlijk vs partij, en

andere kenmerken. 
o Daarnaast zou D66 beter vertegenwoordigd moeten zijn op L1 vlak voor de verkiezingen. 
o Pleidooi voor een meer eigentijdse manier van stemmen. 

9. Verkiezingsprogramma – aanpak en thema’s inventariseren
Guido Mertens vraagt de leden welke thema’s terug moeten komen in het verkiezingsprogramma. 
Onderstaande is de input van de leden, waarbij aangetekend dat geen weging heeft plaatsgevonden 
van de zwaarte of het draagvlak van elk thema. Dit is een longlist:
 Inrichting buitengebied. 
 Verkeersveiligheid 
 Infrastructuur: plannen voor provinciale wegen, nu eens doorpakken. 
 Euregionale samenwerking. Onder andere ook betere infra-verbindinen met buurlanden. 
 Duurzaamheid: ambities gaan omhoog, er komen veel rijksgelden vrij, daar moeten we als 

provincie op inspringen. 
 Jonge hoogopgeleide jongeren terughalen naar de provincie. 
 Werkgelegenheid behouden. Veel grote bedrijven trekken weg uit Zuid-Limburg. 
 Huisvesting. Gemeentelijke taak, maar gemeenten worden gehinderd door provinciale 

bouwlimieten. 
 Cultureel erfgoed. 
 Natuurbeheer en jacht. 
 Nieuwe Limburger: vluchtelingen, expats etc. Omgang met arbeidsmigranten, met name in 

Noord-Limburg. 
 Meer aandacht voor Duits, Frans en dialect. 
 Toerisme en recreatie versterken. 

Daarnaast plaatsen de leden enkele algemene opmerkingen: 
 Focus op tiental hoofdpunten. 
 Maak een verkiezingsprogramma in begrijpelijke taal. 
 Kunnen we ook niet-leden betrekken bij opstellen programma? Hier is veel animo voor. Moet 

onderdeel zijn van opdracht aan programmacommissie.
 

10. Verkiezing leden programmacommissie en schetsen voortgangstraject
Guido Mertens geeft aan dat bovenstaande input meegegeven wordt aan de programmacommissie.

De voorgestelde aanpak is als volgt:
1. Verkiezing leden programmacommissie en schetsen voortgangstraject 
2. Tijdens ARV 14-4 longlist thema’s opstellen
3. Na zomer twee bijeenkomsten (noord en zuid) waarin we andere thema’s ophalen. 
4. Die oogst gebruikt de programmacommissie als input voor het programma.



De volgende leden melden zich aan voor de programmacommissie:
 Roos Verheijen (Venlo) 
 Amine Oulad Lmaroudia (Heerlen) 
 Frank Pubben (Gennep) 
 Jacques Lamé (Gennep) 
 Ruud op den Camp (Voerendaal) 
 Mitch Hoeksma (Kerkrade) 
 Frits Stevens (Roermond) 
 Marlou Jenneskens (Eindhoven) 
 Verder zal ook de lijsttrekker deel uit gaan maken van de programmacommissie

De programmacommissie wordt aldus door de leden vastgesteld.

11. Verkiezing secretaris en bestuurslid communicatie&campagne
Voor de functie van secretaris hebben zich geen kandidaten gemeld.

Voor de functie van bestuurslid communicatie&campagne heeft zich één kandidaat gemeld: Bart 
Lickfeld uit Roermond. Bart is vorig jaar overgestapt van de VVD naar D66. Bart heeft een eigen 
bedrijf in communicatieadvies. De leden verkiezen Bart tot bestuurslid bij D66 Limburg.

12. Update van fractie en gedeputeerde
Leon Vaessen benadrukt de positieve punten uit de GR18. 

Hans van Wageningen vertelt hoe Limburg het voortouw kan nemen bij verduurzaming en minder 
afhankelijkheid van Gronings gas. De D66-fractie neemt daarbij het voortouw. 

Marlou Jenneskens neemt de honneurs waar voor Hans Teunissen:
 Zeer binnenkort begint een project om snel internet te realiseren voor bewoners in 

Limburgse buitengebieden 
 Er is een innovatieregeling ingesteld voor vernieuwing in het onderwijs 
 Archeologie: Nieuwe naam en positionering van het Limburgs depot 
 Oproep aan geïnteresseerde jongeren om een dagje mee te lopen met Hans. 

13. Update Tweede Kamerlid Rens Ramaekers
Rens geeft een update op drie thema’s in zijn portefeuille: 
 Jeugdzorg: verwachte daling van het aantal kinderen in jeugdzorg doet zich niet voor. Daarom 

gaat de komende jaren €200 mln extra naar jeugdzorg. Geld wordt met name toegewezen aan 
gemeenten met een tekort op de jeugdzorg. 

 Armoede/schuldenbeleid: Rens wil zoveel mogelijk op werkbezoek om ideeën op te doen hoe de 
schuldenproblematiek aan te pakken. 

 Participatiewet: veel media-aandacht voor de wijziging van loonkostensubsidie naar 
loondispensatie. D66 heeft nog best een paar kritiekpunten bij het voorstel van de VVD-
staatssecretaris. 

Vragen uit de zaal:
 Heeft TK-fractie al een standpunt over referendum over de Donorwet? Antwoord Rens: nee, de 

regels rondom aanvragen referendum zijn bekend en de fractie wacht af. 
 Wil de fractie zich sterk maken voor oefenen met een bindend referendum op lokaal niveau? 

Antwoord Rens: gemeenten kunnen dit al zelfstandig besluiten. Rob Jetten is met dit onderwerp 
aan de slag. 



 Is er financiële ruimte om ten opzichte van regeerakkoord wat extra te doen? Antwoord Rens: 
dat is nog niet in te schatten. 

 Gaat D66 steun verlenen aan een eventuele grote betrokkenheid van de Nederlandse 
bondgenoten in Syrië? Antwoord van Rens: D66 zet vooral in op de-escalatie. 

14. Sluiting
Wilma van Dommelen kondigt aan dat op zaterdag 9 juni de jaarlijkse D66 Limburg BBQ plaatsvindt. 
Alle leden zijn van harte uitgenodigd. Aanvullende communicatie volgt nog. 

Voorzitter Guido Mertens dankt alle deelnemers voor de inbreng tijdens de vergadering. Hij nodigt 
alle leden uit voor de lunch en sluit de vergadering.


