Algemene Regiovergadering D66 Limburg
Zaterdag 12 oktober 2019, Forum - Roermond
Notulen
1.

Opening

De voorzitter, Guido Mertens, opent de vergadering.
Etienne Mulders is, bij afwezigheid van een secretaris, de notulist van dienst.
De volgende leden hebben zich afgemeld: Hans Teunissen, Ruben van Beusekom, Paul Emans, Rick
Gorgels, Klara Sweelssen, Anneke Heijkers, Miriam Oberendorf, Felix Rippe, Bert Kamphuis, Thijs
Kuipers, Olger Zegers, Leon Vaessen, Ellen Ten Haaf-Vaessen, Jocelyn Engelbert, Nienke Vennik,
Raymond Dumont, Franklin Boon, Ruud Keijbets, Marina Veldman.
Enkele leden geven aan dat ze de uitnodiging voor de ARV niet ontvangen hebben. De voorzitter
geeft aan dat dit bekend is en meermaals gemeld aan landelijk. Helaas is het probleem nog niet
opgelost.
2.

Vaststellen agenda

Agenda wordt akkoord bevonden.
3.

Instellen stemcommissie

Aangezien er niets te stemmen valt is er ook geen stemcommissie nodig.
4.

Vaststellen notulen ARV 13 april te Roermond

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
5.

Mededeling

Frank Pubben geeft korte toelichting op zijn functie als vertrouwenspersoon binnen D66 Limburg.
Frank wil zijn rol invullen door te klankborden en verwijzen, niet zozeer in een rol als bemiddelaar.
6.

Vragenrondje bestuur

Afdeling Parkstad wil bezwaar maken tegen het plan van D66 landelijk om een deel van de financiële
reserves van afdelingen en regio’s over te zetten naar landelijk. Penningmeester Paul Sanders legt uit
dat D66 landelijk €500.000 aan extra reserves nodig heeft voor de financiële stabiliteit. Voorstel op
komende congres zal zijn dat 64% van de algemene reserve wordt overgedragen als er ook een
separaat verkiezingsfonds is en 48% van de reserve als er slechts een algemene reserve is. Vanuit de
zaal klinkt veel kritiek op het voorstel van landelijk. Met name het eenmalige karakter, het ontbreken
van een goede onderbouwing en onduidelijkheid over het terugvloeimechanisme leiden tot scepsis.
Martin van Montfort informeert de leden over een voorstel van D66 Zeeland om dit voorstel van
tafel te halen en volgend jaar met een totaalvoorstel te komen. Hij vraagt de aanwezige leden om de
brief van D66 Zeeland te ondertekenen.
De ARV spreekt uit dat ze het voorstel nog niet voldoende doordacht en gedragen vindt om het
tijdens het volgende congres in deze vorm aan de leden voor te leggen. De ARV verzoekt het
regiobestuur deze boodschap over te brengen aan D66 landelijk.

7.

Begroting 2020

Penningmeester Paul Sanders licht de begroting voor 2020 toe:
 We hebben grofweg drie inkomstenbronnen: bijdrage van landelijk per lid, afdracht statenleden
en diverse opbrengsten (met name fondsenwerving voor verkiezingscampagne PS23)
 We mikken erop in 2023 €10.000 in het verkiezingsfonds te hebben
 De afdracht van statenleden wordt flink lager begroot omdat we een gedeputeerde en een
statenlid missen. Van de afdracht gaat 1/3 e naar de algemene reserves en 2/3e naar het
verkiezingsfonds.
 De begrote afdracht per statenlid is €75 p/mnd per statenlid, dat komt neer op ongeveer 6,5%.
Dat is hoger dan de 3% die landelijk als ondergrens adviseert.
 Aan de uitgavenkant heeft het bestuur meer geld gereserveerd voor activiteiten voor nieuwe
leden. Ook is er meer geld geresereerd voor promotie in het kader van permanente campagne.
Tot slot is meer geld gereserveerd voor opleidingen; bestuur en statenfractie willen een
opleidingsprogramma opzetten voor talentvolle leden.
Marlou Jenneskens geeft namens de statenfractie betreft aan dat zij bereid zijn tot een hogere
afdracht. De fractie vindt €10.000 een te laag bedrag; in 2019 hadden we een budget van €18.000 en
dat was eigenlijk al te laag. De penningmeester geeft aan dat het bestuur conservatief begroot heeft.
Meerdere leden vinden de ambitie van €10.000 voor het verkiezingsfonds te laag. We moeten hoger
inzetten. Het bestuur deelt de ambitie om een hoger bedrag in het verkiezingsfonds te krijgen:
€20.000 is een mooi streven. Het bestuur wijst er wel op dat het verleden heeft laten zien hoe lastig
het is een hoger bedrag op te halen, zeker nu er minder volksvertegenwoordigers zijn. Het bestuur
wijst er ook op dat de leden dan mee zullen moeten helpen; zo staan er al meer dan 2,5 jaar twee
vacatures open in het bestuur. Bovendien moeten we afwachten hoe de afdracht van en aan
landelijk eruit gaat zien.
Conclusie is dat de begroting vastgesteld wordt zoals voorgesteld door het bestuur, waarbij de ARV
uitspreekt dat de ambitie is om toe te werken naar een groter campagnebudget. Bij elke opvolgende
financiële verantwoording zal de regiovergadering spreken over de ambitie en realisatie van de
campagnebudgetten.
Enkele leden bieden zich aan om plannen te gaan maken om fondsen te werven. Het bestuur zal ook
een oproep in de nieuwsbrief zetten.
8.

Evaluatie Provinciale verkiezingen en campagne

Armand Cremers presenteert de uitkomsten van de evaluatiecommissie Provinciale
Statenverkiezingen (EC). Hoofdlijnen:
 PS19 heeft 3 zetels opgeleverd. Een vierde zetel had er ook bij een vlekkeloze campagne niet
ingezeten.
 Rode draad in reacties die EC gekregen heeft:
o Meer handhes nodig
o Geen 100% inzet
o Geen eenduidige koers en aansturing
 Aanbevelingen:
o Verstevig positie van regiobestuur: de lead nemen in planning, aansturing, iedereen op
koers houden. Onder andere bij lijstsamenstelling, teamvorming, bewaking tijdslijnen,
achtervang key-functies en communicatie met leden.
o Andere inrichting van het campagneteam: creëer een kernteam met top van de lijst,
bestuurslid en campagneleiders van de afdelingen.
o Prominentere rol van de afdelingen: eigen kandidaat per afdeling, eigen
campagnebudget en een vorm van permanente campagne

o
o
o

Voorbereiding: opstellen campagnedraaiboek, social media draaiboek, afdrachtregeling,
geld voor afdelingsbudget.
Losse aanbevelingen: o.a. aparte campagne voor top3 vrouwen, inzet Eerste
Kamerkandidaat etc.
Streef naar een campagnebudget van €20.000

Onder leiding van Rens Raemakers volgt een Q&A met de leden, waarin onder andere het volgende
aan bod komt:
 Verzoek om de uitkomsten van de EC schriftelijk te delen met de leden wordt ingewilligd. Daarbij
moet ook worden toegelicht waarom de EC tot deze aanbevelingen is gekomen.
 Tijdens de volgende ARV zal het regiobestuur een voorstel presenteren waarin ze aangeeft hoe
ze om zal gaan met de aanbevelingen van de EC. Dit voorstel zal ruim voor de ARV aan de leden
worden gestuurd.
 Is het verstandig om campagnebudgetten uit handen te geven naar een campagneleider en te
versnipperen naar de afdelingen? Armand legt uit dat het doel van het betrekken van de
afdelingen is om in elke afdeling meer handjes te krijgen voor de campagne.
 Denk bij permanente campagne goed na over gebruik van advertenties. Dat is erg duur. Landelijk
heeft daar veel kennis over. Betrek hen bij uitwerking, nodig de specialist uit bij de veolgende
ARV.
 Regiobestuur zal een campagnedraaiboek opstellen voor de volgende ARV. Daarin zal ook een
campagnekalender opgenomen worden waarin ook rekening gehouden wordt met andere
verkiezingen dan de provinciale verkiezingen.
De voorzitter dankt Rens en concludeert dat het bestuur gemachtigd is om met de aanbevelingen
van de EC aan de slag te gaan. Tijdens de volgende ARV zal het bestuur zijn voorstel presenteren.
9.

Update Statenfractie

Marlou Jenneskens geeft een update vanuit de statenfractie. De fractie heeft eindelijk twee
burgercommissieleden: Hans van Wageningen en Nienke Vennik. De fractie zoekt nu nog
fractievolgers, bij voorkeur één per regio: zuid, midden, noord.
Binnenkort gaat ook het opleidingstraject van start voor talentvolle leden, georganiseerd door
statenfractie en bestuur. Marlou deelt haar ervaringen met het ‘extraparlementaire’ college, dat in
de praktijk vooral als coalitie opereert.
10. Update Tweede Kamer
Rens Raemakers presenteert zijn visie voor een schuldenvrije toekomst.
Komende week komt Rens’ voorstel voor vaccinatieplicht aan bod in de Tweede Kamer.
Rens en Petra Stienen willen komend jaar een Limburg-dag organiseren in Den Haag, met bezoek aan
TK en EK. Een maandag of vrijdag is het meest handig. Rens zoekt vrijwilligers om dit bezoek te gaan
organiseren.
11. Verkiezing bestuursleden
Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de vacante bestuursfuncties.
12. Themasessie: Rijksbegroting
Dit onderwerp wordt overgeslagen omdat de vergadering is uitgelopen.
13. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezige leden voor hun bijdrage. De vergadering wordt gesloten.

