Algemene Regiovergadering D66 Limburg
17-11-2018, Oirsbeek - Beekdaelen
Notulen
Voorafgaand aan de vergadering vindt een kennismaking plaats met de
nieuwe fractievoorzitter in de TK: Rob Jetten. Rob stelt zich voor aan de
leden en beantwoordt hun vragen. Het gesprek gaat vooral over klimaat,
Rob’s start als fractievoorzitter en de impact van de functie op zijn leven, herindelingen en het
belang van de regio.
1. Opening
Voorzitter Guido Mertens opent de vergadering. Hij constateert dat de opkomst goed is met bijna 70
aanwezige leden. De voorzitter spreekt zijn dank uit aan Rodney Swelsen en het team van D66
Beekdaelen voor de hulp bij de organisatie van deze ARV.
De volgende leden hebben zich afgemeld: Aletta Hekker (landelijk bestuur), Jac Laumans, Joop
Bartholomeus, Martha Mielema, Jos de Jong, Iris Klerken, Cees de Boer, Franklin Boon, Rob Fernhout,
Jos Smeets, Charlotte van Dijk, Claudia Demas, Martinet Roling, Bart Janissen en Bert van Wijk.
2. Vaststellen agenda
Agenda wordt akkoord bevonden.
3. Instellen stemcommissie
Martin van Montfort en Barbara Malherbe worden bereid gevonden als stemcommissie te fungeren.
De stemcommissie wordt uiteindelijk niet ingezet.
4. Vaststellen notulen ARV 14 april.
Er is een opmerkingen bij de notulen: de naam van Ruud Op den Camp was verkeerd gespeld.
Verder zijn de notulen goed gekeurd door de ledenvergadering.


5. Mededelingen
Momenteel is het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in
ontwikkeling. De leden kunnen op een drietal bijeenkomsten meepraten over het concept, onder
andere op 13 december in Eindhoven.

6. Vragenrondje bestuur
De volgende vragen worden gesteld:
 Komt de notitie partijfinanciën aan bod in de ARV? Het bestuur antwoordt dat dit niet het geval
is omdat de notitie daarvoor niet bedoeld is.
 Stefan Suurland vraagt of de leden van D66 Limburg uitgenodigd worden voor een werkbezoek in
Maastricht Heuvelland op 30 november. Het bestuur antwoordt dat de leden uitgenodigd
worden.
7. Vacatures bestuur
Voor de openstaande posities van secretaris en politiek secretaris hebben zich geen kandidaten
gemeld. Deze plekken blijven open staan.

Voor de posities voorzitter en bestuurslid ledenwerving/ledenbinding hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld voor de zittende bestuursleden (Guido Mertens en Etienne Mulders), die
beiden door willen. Zij worden per acclmatie herbenoemd.
8. Begroting 2019
Penningmeester Paul Sanders licht toe:


2019 is een campagnejaar. Het is belangrijk om flink budget te hebben.



Begrote inkomsten in 2019 zijn lager dan 2018, conservatief rekening houdend met minder
provinciale statenleden en gedeputeerde.



Campagnebudget bedraagt €18,5k, waarvan €17k in 2019, rest al in 2018.



We werken naar een verwacht negatief resultaat in 2019 van €16k. Grotendeels wegens
onttrekking aan algemene reserves en verkiezingsfonds.



De voorzitter legt de volgende vragen voor aan de leden:
1. Of de leden akkoord zijn met begroting? Leden zijn akkoord.
2. Mandateren we campagnecoordinator Ferdinand Pleyte om campagnebudget te
beheren? Leden zijn akkoord.
3. Mocht geld overblijven in 2018, mag bestuur dan dat geld ook aan campagnebudget
2019 toevoegen? Leden zijn akkoord.



Nadere toelichting op invulling campagnebudget volgt in extra ARV in december.



Martin van Montfort roept op om te proberen het bedrag nog te verhogen met fondsenwerving,
zodat we beter kunnen concurreren met andere partijen. Vanuit de zaal komen suggesties om de
tips van ALDE op te halen en om via ANBI schenkingen te doen.



Armand Cremers stelt voor in begroting 2019 uit te gaan van 4 statenleden en een
gedeputeerde, zodat begroting in lijn ligt met ambitie. Penningmeester is daar niet voor;
conservatief begroten.

9. Update van fractie, gedeputeerde, EK-lid en TK-lid
Leon Vaessen vertelt namens de fractie onder andere over de motie van de PvdD inzake een tijdelijke
stop op vestiging van veehouderijen, die door D66 ondersteunt wordt.
Hans Teunissen vertelt over de turbulente tijden in de coalitie rondom windenergie en het vetrek van
de SP uit de coalitie. Na het vertrek van de SP is Hans’ portefeuille uitgebreid met wonen en de
sociale agenda. Dit geeft Hans de gelegenheid om in de gehele provincie te werken aan mooie
sociaal-liberale thema’s.
Rens Raemakers vertelet over het boek dat hij geschreven heeft over zijn strijd tegen kanker.
Ook vertelt hij over het initiaitiefwetsvoorstel dat hij heeft ingediend over de mogelijkheid voor
kinderopvangorganisaties om niet-ingeënte kinderen te weigeren. Dit voorstel lokt de nodige
discussie uit in de zaal, o.a. over de keuzevrijheid van ouders en de wetenschappelijke onderbouwing
van zowel voor- als tegenstanders van vaccinatie.
Petra Stienen licht toe hoe ze bij haar werk in de EK houvast vindt aan de 5 richtingwijzers van D66.
Ze legt alle wetten langs de meetlat van deze richtingwijzers, zoals recentelijk wetgeving rondom
donorregistratie en naturalisatie. Daarbij is input van D66 leden heel belangrijk, ook vanuit de regio
en vanuit het buitenland.
10. Concept verkiezingsprogramma

Marlou Jenneskens licht als voorzitter van de programmacommissie toe hoe het programma tot
stand is gekomen.


De programmacommissie heeft zowel een publieksversie als een
coalitieonderhandelingsversie gemaakt.



De programmacommissie heeft al heel veel mensen gesproken over het programma.



Op 22 november wordt het programma vastgesteld in de commissie. Daarna is er tot 1
december gelegenheid tot indienen van amendementen. Op 15 december wordt het
programma dan aan de leden voorgelegd tijdens een extra ARV. Maar Marlou nodigt
iedereen uit om vooral hun ideeen al tijdens de presentatie te delen.



Programma bevat 6 hoofdstukken:



o

Energie voor toekomst

o

Hoogwaardig leefklimaat

o

Slimme mobiliteit

o

Economie voor toekomst

o

Limburg van kansen

o

Slagvaardig bestuur

Oproepen vanuit de zaal:
o

Besteed in campagne, programma en gekozen taal ook veel aandacht aan het
bereiken van 50+

o

Er mag meer aandacht voor het sociale deel van sociaal-liberaal.

o

Boodschap afstemmen op specifieke regio

11. Presentatie kandidaten Provinciale Statenverkiezingen 2019
Thijs Kuipers en Etienne Mulders lichten namens de lijstadviescommissie (waarin ook Hans Teunissen
zat) de totstandkoming van de lijst toe te lichten.


70 kandidaten, overweldigend aantal



35 uit kieskring noord, 35 uit zuid



24 vrouwen, 46 mannen



Gemiddelde leeftijd 47 jaar, waarvan 14 jonger dan 30 jaar, 15 tussen de 30 en 40, 8 tussen
40 en 50, 16 tussen 50 en 60, 18 kandidaten zijn 60+

Jan van de Ven stelt de top 10 voor.
Lijsttrekker Hans Teunissen is heel blij met de grote animo onder kandidaten en trots op de lijst die
daaruit voortgekomen is. Mooie balans tussen ervaring en toekomst. Hans constateert dat D66
steeds meer geworteld raakt in alle hoeken en gaten van Limburg. Hans gaat met veel optimisme de
campagne in en roept iedereen op mee te doen.
12. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezige leden voor hun actieve bijdrage en roept hen op na de
vergadering mee de straat op te gaan om campagne te voeren in Beekdaelen. Hij wenst D66
Beekdaelen heel veel succes in de komende verkiezing.

