
Notulen ARV 
Document nummer: Notulen ARV_20180127 
Revisie: A 
Datum: Feb. 10, 2018  
Opgesteld door: L.P.T. Stam 
Pagina: 1/2 

 

Politieke Partij Democraten 66 

Document: Notulen 
Onderwerp: Algemene Regio Vergadering (ARV)  
Van:  L.P.T. Stam 
Afdeling: Noord-Holland 
Locatie: The Beach 

Oosteinderweg 247-A 
1432 AT Aalsmeer 

Datum:  27 januari 2018 om 14:30uur 
Aanwezig: Zie Presentielijst ARV_20180127-compleet_revA 
 

Agendapunt Bespreking 

 Inloop 14:00-14:30 Inloop 
 

1 Opening De vergadering wordt geopend om 14:35 door de voorzitter van D66 Aalsmeer 
Willem Kikkert en voorzitter van het Regiobestuur Jeroen van Spijk. 
 

2 Notulen eerdere ARV's De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en behandeld de notulen van de 
vergaderingen van 27 september 2017 welke worden goedgekeurd. 
 

3 Afscheid Olaf Vroom Er wordt afscheid genomen van Olaf Vroom met een dankwoord door Jeroen 
van Spijk en de overhandiging van een presentje. Olaf Vroom spreekt zijn dank 
uit en neemt afscheid.  
 

4 Vaststelling deelname 
besluit PS2019 
 

Er wordt een korte toelichting gegeven op het deelname besluit en de te 
hanteren termijnen en procedures. De leden stemmen vervolgens in met het 
deelname besluit PS2019.  
 

5 Vaststelling 
kandidaatprofiel  
PS2019 
 

Er wordt een korte toelichting gegeven op het kandidaatprofiel. Vervolgens wordt 
gesproken over een mogelijk toevoeging bij punt 23. Het voorstel zoals het voor 
ligt zal worden aangepast om het specifieker te maken. Bij punt 23 zal tekst 
toegevoegd worden die aangeeft dat een iemand die in reeds een 
vertegenwoordigende functie bekleedt een keuze zal moeten maken bij 
verkiezing en dat dit ook mee zal wegen bij de lijstadviescommissie. Met deze 
aanpassing stemmen de leden in met het kandidaatprofiel PS2019.  
 

6 Vaststelling 
jaarrekening 2017 en 
verslag kascommissie 
 

Penningmeester Karim Talie geeft een toelichting op de jaarrekening en verslag 
van de kascommissie. Ook Loek Schmidt geeft namens de kascommissie een 
korte toelichting. Ook wordt aangegeven dat er op een nader moment een 
speciale begroting komt voor PS2019.  
 
Vanuit de ARV komen diverse vragen waar Karim Talie en Jeroen van Spijk 
antwoord geven. Vervolgens kan de ARV instemmen met de jaarrekening 2017 
en bijbehorend verslag van de kascommissie.  
  

7 Benoeming leden RVC Er zijn 3 leden die zich hebben gemeld als RVC voor de komende jaren en 
speciaal PS2019. Deze leden zijn Roel Holstege, Arthur Helling en Léon Stam. 
De ARV vraagt zich af hoeveel leden de ARV moet hebben, dit is minimaal 3 
leden. De ARV stemt vervolgens in met deze 3 leden. 
 

8 Benoeming voorzitter 
Permanente 
Talentencommissie en 
machtigen bestuur 
aanwijzen overige 
leden + Voorstellen 
Netwerk en Support 
groep 

Bestuurslid Raymond van Haeften geeft een beknopte presentatie over de 
Talentencommissie en Netwerk Support Groep. De ARV stemt in met Raymond 
als voorzitter van deze groep en hem te machtigen de overige leden van het 
team te zoeken. Raymond had dit reeds voorbereid en kan de leden 
presenteren. Daarnaast is Raymond bezig met een Netwerk en Support groep 
(Alumni groep). 
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9A Nieuws uit de fractie Ilse Zaal geeft een presentatie over de miljoenenimpuls die vrijgemaakt is door 
een motie van o.a. D66. Er is 69 miljoen euro vrijgemaakt. Dit bedrag wordt 
ingezet voor diverse onderwerpen die belangrijk zijn voor D66. 
 

9B Presentatie vanuit de 
fractie: 
Koersdocument 2050 

Amélie Strens geeft een presentatie over Koersdocument 2050 en zoomt in op 
de omgevingswet en duurzame ontwikkeling in Noord-Holland. 
 

10 Presentatie process 
gedeputeerden 
selectie 2015 

Jeroen van Spijk presenteert de bevindingen van het onderzoek dat gedaan is 
naar aanleiding van de gedeputeerden selectie in 2015. Voor dit onderzoek is er 
met diverse betrokkenen gesproken over het process. Mocht iemand vinden dat 
hij/zij nog niet gehoord is kan die zich melden. Er worden diverse aanbevelingen 
gedaan die meegenomen worden in het selectieprocess voor gedeputeerden in 
2019.  
 

11 Rondvraag Er wordt aangegeven dat de verkiezingen nu volop van start gaan, maar dat 
deze ook dynamisch en actief gehouden moeten worden. Het is nog een lange 
weg tot de verkiezingen.  
 
Er wordt gevraagt naar de begroting van 2018. Deze is reeds vastgesteld op de 
vorige ARV van eind 2017. 
 
Voor GR2018 wordt er een fietstocht georganiseerd en zijn er nu wielrenshirts 
beschikbaar via Erik Kempenaar van D66 Bloemendaal.  
 

12 Sluiting en start 
nieuwjaarsreceptie 

De vergadering wordt gesloten en de receptie geopend.  

 


