Algemene Regiovergadering D66 Limburg
Zaterdag 13 april 2019, Forum - Roermond
Notulen
1.

Opening

De voorzitter, Guido Mertens, opent de vergadering.
Ferdinand Pleyte is, bij afwezigheid van een secretaris, notulist.
De volgende leden hebben zich afgemeld: Armand Cremers, Rob Vernhout, Annemie Weyers, Claudia
Demas, Jan van de Ven, Harald Barendse, Aart Resoort, Johan Pas, Klara Snippe, Rudy Op den Camp,
Tom Wijen, Bart Lickfeld, Richard Wijnands, Etienne Mulders, Wilma van Dommelen, Franca Eurlings,
Hans van Wageningen.

2.

Vaststellen agenda

Agenda wordt akkoord bevonden.
3.

Instellen stemcommissie

Er worden twee leden bereid gevonden om de stemcommissie te vormen.
4.

Vaststellen notulen ARV 17 november te Oirsbeek en 15 december te Roermond

De notulen van de ARV van 17 november 2018 te Oirsbeek worden ongewijzigd vastgesteld.
De notulen van de ARV van 15 december 2018 te Roermond worden ongewijzigd vastgesteld.
5.

Mededeling bestuur

Er zijn geen mededelingen van de kant van het bestuur.
6.

Vragenrondje bestuur

Van het vragenrondje wordt geen gebruik gemaakt.
7.

Verantwoording financiën 2018

Paul Sanders geeft een toelichting op de Verlies- en Winstrekening en Balans.
Martijn van der Putten vraagt of er al informatie beschikbaar is over de uitgaven van de PScampagne. Paul geeft aan dat nog niet alle facturen binnen zijn. Zijn indruk is wel dat de uitgaven
binnen budget zijn gebleven.
Bert Kamphuis vraagt of een specificatie van de campagnekosten beschikbaar komt. Paul zegt dit toe.
Franklin Boon vraagt of campagnebudgetten enkel voor een PS-campagne beschikbaar zijn of ook
voor de EU-campagne. Het bestuur geeft aan dat het regio-budget primair voor de PS-campagne is.

Als er in het budget ruimte over zou blijven kan wellicht daar een beperkt beroep op worden gedaan
voor de EU-campagne.
De kas-controle-commissie, bestaande uit Rudy op Den Camp en Armand Cremers, geven een
positieve verklaring af. Er is wel één opmerking over een factuur die – gelet op de hoogte van het
bedrag – reglementair nog een aftekening door de regiovoorzitter behoeft. De toezegging tot herstel
wordt gedaan.
De commissie geeft ook de aanbeveling aan het bestuur snel tot een duidelijke en harde
afdrachtenregeling te komen met de nieuwe provinciale vertegenwoordigers.
Met deze opmerkingen wordt de verantwoording akkoord bevonden.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit: Armand Cremers (2 e termijn) en Tammo ten Berge (1e
termijn).
8.

Evaluatie Provinciale verkiezingen en campagne

Ferdinand Pleyte geeft een overzicht van de behaalde resultaten. Over de hele linie heeft D66
aanmerkelijk minder zetels behaald dan bij voorgaande PS-verkiezingen. Die trend is min of meer
gelijkmatig over het hele land.
Wat dat betreft is de score in Limburg relatief goed te noemen. Het verlies bedroeg één zetel (en in
geen enkele provincie wist D66 te winnen of gelijk te blijven). Limburg scoort als enige D66-regio
beter dan het resultaat van PS in 2011.
Ook deze verkiezingen bevestigen een aantal trends:
- Veel kiezers (20%) besluiten pas laat (laatste week) of ze gaan stemmen
- Een groot aantal kiezers (45%) besluit in de laatste week op wie ze gaan stemmen
Meer specifiek voor deze campagne:
- Het schiet-incident in Utrecht speelde voor D66-kiezers geen grote rol
- Weinig overloop van voormalige D66-kiezers naar FvD
- Klimaat voor D66-kiezers bijna even belangrijk als bij GL-kiezers
Hans Teunissen onderkent dat getalsmatig gezien een goed resultaat is geboekt. Minder gelukkig is
hij met de campagnevoering. Bij die campagne zijn naar zijn idee een aantal zaken niet optimaal
verlopen. Hij stelt voor een externe commissie een evaluatie te laten uitvoeren om zodoende lessen
te trekken voor een volgende campagne.
De vergadering stemt in met dat voorstel. Het bestuur zal met een voorstel komen voor een
dergelijke evaluatie.
9.

Coalitie onderhandelingen

De leden van de nieuwe fractie, Hans Teunissen, Marlou Jenneskens en Leon Vaessen, presenteren
hun eerste plannen.
De eerste ronde van de coalitievorming is begonnen. Het gaat nu in eerste instantie om gesprekken
met de vier winnaars in de verkiezingen, D66 is daar dus niet bij. Komende week worden de
resultaten van die gesprekken bekend.
Leon blikt kort terug op de nu afgelopen periode. Kenmerk daarvan was dat D66 van een oppositierol
overschakelde naar een coalitiepositie. Ondanks dat heeft de PS-fractie haar zelfstandigheid goed

weten te bewaren. Onder meer in deze ARV’s heeft de fractie regelmatig verantwoording afgelegd
over de door haar gemaakte keuzes.
Marlou gaat in op het thema ‘Toekomst’. De ambitie is te zorgen voor ontmoeting en inspiratie. Het
zal moeten gaan om de echte vragen. De fractie wil het voortouw nemen om D66 extern meer
bekend te laten zijn en intern de leden meer betrokken en gemotiveerd te maken.
Guido vraagt, naar aanleiding van de coalitiegesprekken, of er – indien D66 bij een coalitieakkoord
betrokken is – een voorstel aan deze ARV zal worden voorgelegd. Hier wordt positief op gereageerd.
Guido stelt dan vast dat deze vergadering dan niet aan het einde zal worden gesloten maar zal
worden geschorst. Op die manier kan op een kortere termijn een dergelijk overleg worden
georganiseerd.
10. Campagne Europese verkiezingen
Vanwege de afwezigheid van Bart Lickfeld, campagnecoördinator vanuit het bestuur, geeft Ferdinand
de nu bekende data door in zake de Europese verkiezingen.
2 mei Samira Rafaela (nr. 3 op onze kandidatenlijst) op bezoek in Maastricht
5 mei Anita Pannebakker (nr. 11 op onze kandidatenlijst) op bezoek in Roermond
11 mei Sophie in ’t Veld (lijsttrekker) op bezoek in Roermond
Uiteraard is onze Limburgse kandidaat, Franklin Boon, ook voortdurend beschikbaar. Als er nog leden
/ afdelingen zijn die rondom deze verkiezing iets willen organiseren dan worden ze gevraagd dat aan
te geven. Ook wordt aangegeven dat er voldoende contacten zijn met het Landelijk Campagneteam
om eventueel meer kandidaten / prominenten naar Limburg te halen.
11. Update vanuit Den Haag
Rens Raemakers vertelt over enkele belangrijke onderwerpen waar hij recent actief mee is geweest.
Het gaat met name om vaccinatie en de relatie met peuter- / kinderopvang, een onderwerp waar hij
al eerder initiatieven bij heeft genomen.
Op dit moment is het data-lek jeugdzorg actueel, wat weer de nadruk legt op de cyberveiligheid.
In de nabije toekomst wil Rens een visie ontwikkelen op de relatie zorg en schuldenbeleid. Hij roept
de leden op kennis of ervaring daarover met hem te delen.
12. Verkiezing bestuursleden
Er zijn diverse vacatures in het bestuur: penningmeester, secretaris, T&O en politiek secretaris.
Paul Sanders heeft zich kandidaat gesteld voor een aansluitende periode vacature penningmeester,
Ferdinand Pleyte voor een aansluitende periode Talentontwikkeling & Opleiding.
Beiden worden bij acclamatie herkozen.
Er zijn geen kandidaten voor de overige vacatures.
13. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezige leden voor hun bijdrage. De vergadering wordt geschorst.

