Algemene Regiovergadering D66 Limburg
Zaterdag 12 december 2020, Digitaal (ZOOM)
Notulen
1.

Opening

De voorzitter, Guido Mertens, opent de vergadering.
Ferdinand Pleyte is, bij afwezigheid van een secretaris, de notulist van dienst.
De volgende leden hebben zich afgemeld: Anke Sonnemans, Claudia Demas, Jan Bertholet, Iris
Klerken, Harald Barendse en Bert Kamphuis.
Speciale vermelding verdient de afmelding van Marlou Jenneskens: zij is afwezig omdat zij mag, als
enige D66-er, deelnemen aan The European Liberal Leadership. Voor zover mogelijk zal ze vanuit die
digitale bijeenkomst nog schakelen met deze bijeenkomst.
Bijzonder woord van welkom is er voor de D66 Landelijk voorzitter, Anne-Marie Spierings en voor
onze TK Fractievoorzitter, Rob Jetten.
2.

Vaststellen agenda

Agenda wordt akkoord bevonden.
3.

Vaststellen notulen ARV 12 oktober 2019 te Roermond

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4.

Mededelingen

Onder dit agendapunt wordt Anne-Marie Spierings de gelegenheid gegeven in gesprek te gaan met
de deelnemende leden.
Om te beginnen geeft zij complimenten aan al die actieve D66-ers die ook in de pandemie-tijd zo
weten te improviseren dat zoveel mogelijk activiteiten doorgang kunnen vinden. Voor de komende
periode zal dat nog veel extra uitdagingen geven: de aankomende campagne voor de Tweede Kamer
zal om veel eigen initiatieven vragen (in de verwachting dat de beperkingen ten gevolge van COVID
dan zeker niet geheel zullen zijn opgeheven). Het Landelijk Bestuur is over de verkiezingen positief
gestemd. Ja, er zijn leden vertrokken sinds de verkiezing van onze lijsttrekker Sigrid Kaag. Per saldo
zijn er wel meer leden en ook de praktische ondersteuning van de campagne door leden neemt toe.
Deze week was er in de media een melding in zake ‘grensoverschrijdend gedrag’ binnen de D66organisatie. Uiteraard wordt erg betreurd dat sprake is geweest van een ‘me too’ situatie. Het
Landelijk Bestuur heeft al aan alle leden aangegeven dat er erg serieus mee zal worden omgegaan.
Een extern onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld.
Anne-Marie Spierings gaat in op enkele vragen.
Jort Raemakers geeft aan dat hij ervaart dat het lidmaatschap D66 voor veel mensen te duur wordt
gevonden. Hij doet de suggestie een ‘lokaal lidmaatschap’ mogelijk te maken.
Anne-Marie geeft aan deze variant bij het bestuur bekend is en onderwerp van onderzoek.
Franklin Boon schetst het probleem van het niet in contact kunnen komen met nieuwe leden omdat
de gegevens van die leden volgens de interne richtlijnen niet mogen worden verspreid (privacy).

Anne-Marie erkent dat het wat complex is. De gegevens zijn echter wel voor het afdelingsbestuur
beschikbaar. Zij hebben de primaire taak contact met nieuwe leden te leggen.
Bob Alberts vraagt naar de ‘me too’ reactie van het bestuur.
Anne-Marie stelt dat er sprake is van een anoniem bericht en er geen aanwijzing was dat dit nu aan
de orde zou worden gesteld. Het proces rondom lijsttrekker, kandidatenlijst en programma verliep
prima. Er was wel eens discussie, dat kan ook niet anders, er was gelukkig geen ‘gedoe’. Daarvoor is
D66 altijd extra gevoelig. Mede daarom is het ook terecht dat het bestuur duidelijk en krachtig
reageert.
Marc Vervuurt vraagt hoe het zit met een vertrouwenspersoon in de regio.
Anne-Marie antwoord dat er een landelijk netwerk van D66 vertrouwenspersonen is en dat op de
landelijke D66 website is aangegeven hoe contact kan worden opgenomen.
Guido Mertens vult aan dat de vertrouwenspersoon voor de regio Limburg Frank Pubben is.
Thijs Kuipers vindt dat het Landelijk Bestuur waardering verdient voor de snelheid en degelijkheid
van haar reactie.
Verdere mededelingen
In mei 2015 zijn Guido Mertens en Etienne Mulders tot bestuurslid van de regio gekozen. De
maximale statutaire termijn is 2 x 3 = 6 jaar. Zij zullen dus op afzienbare termijn afscheid nemen van
hun bestuursfunctie.
Mede daarom is het heel plezierig dat – na jaren van onderbezetting – er nu meerdere kandidaten
zijn voor versterking van het bestuur.
Nienke Vennink informeert dat recent de Limburgse tak van het Els Borst Netwerk is opgericht. Er
was een behoorlijke belangstelling voor.
5.

Vragenrondje bestuur

De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan het regiobestuur.
Armand Cremers merkt op dat het nu lijkt alsof de Jonge Democraten Limburg verdwenen zijn
doordat is aangegeven dat ze nu ‘onder Brabant’ vallen. Zou het niet beter zijn de twee dan samen te
voegen?
Guido Mertens geeft aan dat dit zaak is van de - ook bestuurlijk - zelfstandige JD Limburg en JD
Brabant.
Nienke Vennink informeert dat deze gang van zaken in overleg met de JD-leden is gekozen. Voordeel
is dat zodra in Limburg weer actieve JD-leden opstaan de zelfstandigheid snel kan worden herstelt.
Armand Cremers stelt vervolgens dat de regiovergaderingen geen politieke onderwerpen kennen,
terwijl D66 toch echt een politieke partij is. Kan dit dan niet in de agenda’s worden opgenomen?
Voorbeeld: bij het TK verkiezingsprogramma was er geen enkele motie of amendement vanuit
Limburg!
Het bestuur vindt dit een terechte oproep, is er ook voorstander van. Feit is ook dat de ARV’s al lang
duren door behandeling van organisatorische punten, financiën, discussies over campagnes, etc. Dat
maakt het lastig om beiden te combineren.
De vergadering doet een oproep om toch te zoeken naar mogelijkheden.
6.

Rekening 2019 en Begroting 2021

Penningmeester Paul Sanders geeft een toelichting op de Rekening 2019. Er zijn geen vragen vanuit
de vergadering.

Armand Craemers maakt een aantal opmerkingen vanuit de Kascommissie:

Kwaliteit is prima

Kascommissie geeft wel aantal overwegingen cq. adviezen

Advies aan ARV is het bestuur te dechargeren
De vergadering gaat akkoord met de decharge van het bestuur.
Naar aanleiding van een discussie over afdracht van politieke vertegenwoordigers geeft Marlou
Jenneskens aan dat de fractieleden op zich geen bezwaar hebben tegen een hogere afdracht dan het
minimale percentage dat binnen D66 geldt. Voorwaarde is wel dat er een goed campagneplan voor
de volgende verkiezingen van Provinciale Staten komt.
Het bestuur beaamt hierover met de fractie in gesprek te zijn.
In zake de begroting 2021 geeft Paul een toelichting. De afdrachten die zijn opgenomen – zie
voorgaande – zijn vooralsnog overgenomen van de inschatting bij de vorige vergadering. Verder
worden geen onderwerpen ter discussie gesteld.
Martin van Montfort vraagt of er geen budget voor de TK-verkiezingen moet worden opgenomen.
Paul antwoordt dat dit geen gewoonte is en dat alle middelen zijn gericht op de verkiezingen van
Provinciale Staten.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Tammo Ten Berge en Lizbeth Steinbach.
7.

Campagne

Bart Lickveld geeft een toelichting op zijn plannen.
Aantal kernelementen:

Belang permanente campagne

Praktische beperkingen ten gevolge van de pandemie

Complicatie zijn afdelingen die meerdere gemeenten beslaan
De presentatie wordt positief ontvangen. Wel wordt het pleidooi gevoerd om ‘campagne voeren’ een
vast punt op de agenda van de ARV’s te maken.
8.

Update Statenfractie

Leon Vaessen heeft om gezondheidsredenen tijdelijk zijn positie als lid Provinciale Staten
overgedragen. Zijn vervanger is Marc Vervuurt.
Steunfractieleden voor PS zijn Nienke Vennink en de fractiemedewerkers Harald Barendse en Tom
Dragstra. Leden Regiobestuur wonen met enige regelmaat de overleggen van de steunfractie bij.
Hans van Wageningen memoreert het Nedcar-dossier. Hij vraagt om input van de leden. Er worden
wat ideeën en suggesties uitgewisseld, Hans staat open voor het ontvangen van nieuwe inbreng.
Een ander belangrijk dossier voor de provincie is de Maaslijn. Er zal contact worden opgenomen met
de TK-fractie voor een goede afstemming.
9.

Update vanuit Den Haag met Rob Jetten

Rob Jetten neemt deel aan de bijeenkomst en wordt door Guido welkom geheten. Het is al de
tweede keer dat hij present is bij een bijeenkomst van D66 Limburg. Rob geeft aan graag goede

contacten te onderhouden met de regio’s. Hij informeert de vergadering over de recente
ontwikkelingen waar de Tweede Kamer en met name de D66 TK-fractie mee te maken heeft.
Ook geeft hij een vooruitblik richting de campagne voor de komende TK-verkiezingen en
enthousiasmeert de deelnemers aan deze bijeenkomst zich daar stevig voor in te zetten.
10. Verkiezing bestuursleden: Secretaris en bestuurslid Politiek Secretaris
Er hebben zich meerdere kandidaten gemeld voor functies in het regiobestuur. Er zijn nu twee
mogelijkheden: twee leden worden via stemming benoemt in een functie (en dan valt er één
kandidaat bestuurslid af), of er wordt gestemd over de secretaris (één kandidaat) en beide andere
kandidaten worden gekozen tot ‘algemeen bestuurslid’. Vervolgens kan dan met e-voting één van
beiden tot politiek-secretaris worden gekozen en blijft de ander algemeen bestuurslid. Beide
kandidaten hebben aangegeven hiermee te kunnen instemmen.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel en besluit:

Marjolein Korvorst te benoemen tot secretaris van het D66 Regiobestuur Limburg

Omar El Khader te benoemen tot algemeen bestuurslid van het D66 Regiobestuur Limburg

Bob Alberts te benoemen tot algemeen bestuurslid van het D66 Regiobestuur Limburg
11. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezige leden en de gasten voor hun bijdrage. De vergadering wordt
gesloten.

