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Politieke Partij Democraten 66 

Document: Notulen 
Onderwerp: Algemene Regio Vergadering (ARV) 
Van:  Harry van Zon 
Afdeling: Noord-Holland 
Locatie: Provinciehuis 
  Dreef 3 
  Haarlem 
Datum:  12 oktober 2019 om 10:00 uur 
Aanwezig: Zie Presentielijst ARV_20191012_revA 
 

Agendapunt Bespreking 

1 Opening en 
mededelingen 

De vergadering wordt om 13:11 uur geopend door de voorzitter van het 
Regiobestuur, Jeroen van Spijk. Hij heet specifiek de voorzitter van ons landelijk 
bestuur, Anne-Marie Spierings, van harte welkom. Anne-Marie houdt vervolgens 
een korte speech, waarbij zij in gaat op het thema van het congres van deze 
middag: verandering. Zij maakt daarbij ook melding van de veranderingen die in 
het komend landelijk congres aan de orde zullen komen: de voornemens het 
landelijk bestuur wat te verkleinen en het huishoudelijk reglement aan te passen 
en de gewijzigde opzet van het landelijk congres. 
 
De aanwezigen gaan vervolgens akkoord met de voorgestelde agenda van deze 
ARV. 
 

2 Notulen eerdere ARV De notulen van de vergadering van 29 juni 2019 worden goedgekeurd. 
 

3 Verkiezing voorzitter 
 

Raymond van Haeften licht zijn kandidaatstelling toe – hij is de enige kandidaat. 
De leden brengen hun stem uit; de bestuursleden Teresa Da Silva Marcos en 
Arthur Helling fungeren als verkiezingscommissie. 
 

4 Stand van zaken 
uitgaven 2019 

Penningmeester Arif Colakkadioglu licht toe dat de begroting 2020 eerst 
volgende ARV voor besluitvorming zal worden voorgelegd - dit in verband met 
de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de partijfinanciën. 
 
Wat betreft de gepresenteerde stand van dit jaar worden diverse vragen gesteld 
vanuit de zaal. 
Op de vraag waarom de post ‘ledenbinding’ nauwelijks is aangesproken, licht 
Arif toe dat de uitgaven voor dit onderwerp met name zijn geboekt ten laste van 
andere in de begroting opgenomen activiteiten. Inmiddels is het bestuur versterkt 
op het punt van de contacten met afdelingen en leden, hetgeen in de komende 
begroting ook financieel tot uitdrukking zal komen. 
Wat betreft het niveau van de reserves is het bestuur voornemens de reserve 
voor de verkiezingscampagne te verhogen. De ervaring leert dat dit noodzakelijk 
is. Voor deze dotatie zal worden geput uit de algemene reserve. 
Voorts wordt toegelicht dat kosten voor o.a. trainingssessies, leergangen en 
dergelijke in rekening (zullen) worden gebracht. De ontvangsten zullen in de 
komende begroting navenant hoger worden begroot. 
 

5 Evaluatie leergang 
politieke vaardigheden 

Aan de hand van enkele sheets licht Raymond van Haeften de evaluatie toe. De 
leergang betrof een door onze regio georganiseerde pilot, die plaatsvond in 
Utrecht en Noord-Holland. De deelnemers gaven de leergang een dikke 
voldoende, met waarderingen tussen de 7.3 en 9.2. Dit biedt een goede basis 
om de leergang voort te zetten en uit te breiden voor o.a. statenleden en 
wethouders. Onderzocht zal worden of een aangepaste leergang voor leden van 
de Tweede Kamer wenselijk wordt geacht. 
 

6 Activiteiten 
kennisgroep 
duurzaamheid 

Een groep van zo’n 20 d66-ers uit Noord-Holland zet zich actief in voor 
bijeenkomsten, werkbezoeken en in werkgroepen. Deze activiteiten leveren een 
stevige bijdrage aan de zichtbaarheid van onze partij. 
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Arthur Helling, die hier de toelichting verzorgt, gaat hierbij in het bijzonder in op 
twee trajecten die inmiddels worden opgepakt: de transitie in de landbouw, en de 
energietransitie. 
De kennisgroep biedt een format voor een roadshow, die wordt aangeboden aan 
de lokale afdelingen en waarin een koppeling kan worden gelegd met lokale 
issues. Een en ander is ook toegankelijk voor niet-leden. Gestart wordt met een 
try-out in Zaandam op 20 november. 
Het voornemen is in 2020 ook een traject te starten met focus op Europa. In de 
planning wordt daarbij gericht op de Europadag (9 mei). 
Geïnteresseerden in deelname aan deze thema-activiteiten kunnen zich 
aanmelden bij Carmen van der Hoff. 
 

7 Evaluatie PS2019 
 

de leden van de evaluatiecommissie stellen zich voor: voorzitter: Andrea Chao, 
secretaris: Joris Canoy, leden: Hans Kramer, Frank Reiber, Karim Talie. De 
diverse onderdelen van PS2019 (lijst, campagne, verkiezingsprogramma, 
coalitieakkoord) zullen worden geëvalueerd op hun werking, doeltreffendheid en 
aanpak. De commissie gaat op korte termijn aan de slag en is voornemens de 
beoogde gesprekken nog in het vierde kwartaal af te ronden. Het is de bedoeling 
op verschillende locaties gesprekken te houden, om zo goed mogelijk betrokken 
actoren in de gelegenheid te stellen hun inbreng te geven. Eenieder die een 
bijdrage wenst te geven of in gesprek te willen komen wordt uitgenodigd zich te 
melden bij de secretaris. 
Vanuit de zaal wordt de suggestie meegegeven ook ‘gewone’ leden te bevragen 
over hun ervaringen. De commissie neemt dit van harte mee. Gevraagd naar de 
tijdlijn geeft de commissie aan begin volgende jaar te starten met het opstellen 
van de rapportage, waarbij speciale aandacht zal worden gegevens aan ‘lessons 
learned’. 
Gevraagd wordt ook hoe wordt omgegaan met het feit dat een ex-bestuurslid 
deelneemt aan de commissie. Dit met het oog op zijn betrokkenheid bij de 
aanpak van het verkiezingstraject. Geconstateerd wordt dat het lid niet of 
nauwelijks was betrokken bij deze aanpak, en dat een eventueel conflict of 
interest is besproken in de commissie, waarbij is besloten in de taakverdeling 
tussen de leden hiermee rekening te houden. Een en ander zal ook worden 
verantwoord in de eindrapportage. 
De vergadering gaat vervolgens akkoord met de aanpak en met de 
samenstelling van de commissie. 
 

8 Verslag 
werkzaamheden 
integriteitscommissie 

Raymond van Haeften, lid van de landelijke werkgroep integriteit, doet verslag 
van de tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij behaalde 
resultaten, en van de plannen voor de komende periode. Wat dit laatste betreft 
maakt hij melding van een intervisie bijeenkomst in november, het inventariseren 
van opleidingsbehoeften en het realiseren van een veilig meldingsklimaat. 
De ter vergadering aanwezige leden van de vertrouwenscommissie van Noord-
Holland, Marion Geisler en Hendrik Boland, maken zich ter plekke kenbaar. 
 

9 Informatie vanuit de 
fractie 

Suzanne Klaasen en Marcel Steeman doen verslag. 
Zij gaan daarbij onder meer in op de consequenties van het stopzetten van het 
Programma Aanpak Stikstof, de rol van de provincie ten aanzien van de Formule 
1 plannen, de regionale aanpak van de energie-transitie en het participatiefonds 
duurzame energie. Voorts geven zij een schets van de werkwijze van de fractie. 

10 Bericht van Boris 
Dittrich over het werk 
van d66-fractie in de 
Eerste Kamer 

Boris gaat hierbij in op de inhoud van de aanstaande Algemene Politieke 
Beschouwingen. Voorts schenkt hij aandacht aan enkele andere onderwerpen 
die op de agenda staan, met name de ‘achterdeur-problematiek’ bij de 
coffeeshops. 
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11 Afscheid oud-
statenleden 

De voorzitter dankt de aanwezige oud-statenleden, Hein Struben en Andries 
Tijssen, voor hun inzet en haalt daarbij in zijn speeches enkele persoonlijke 
herinneringen op, evenals enkele wapenfeiten van de betrokkenen, en 
overhandigt daarbij een attentie. 
Helaas konden niet alle oud-statenleden ter vergadering aanwezig zijn. De 
voorzitter spreekt niettemin een persoonlijk woord van dank aan het adres van 
elke individuele afwezige, i.c. Wim Bakker, Tom Buitendorp, Flip de Groot, Job 
Rook, Claudia Weemhoff en Zafer Yurdakul. 

9 Rondvraag en 
mededelingen 

De voorzitter maakt de uitslag bekend van de verkiezing van de nieuwe 
voorzitter: 40 stemmen vóór, 4 tegen, 1 neutraal. Hij feliciteert de kandidaat, 
Raymond van Haeften, met zijn benoeming en wenst hem succes. 
 
Vervolgens deelt de voorzitter mee dat de volgende ARV, tevens 
nieuwjaarsreceptie en -borrel, is gepland op zaterdag 25 januari in 
Heerhugowaard/Langedijk, op een locatie dichtbij het treinstation. 
 
Voorts meldt hij dat voor de volgende ARV onder meer een voorstel in 
voorbereiding is voor een erelidmaatschap van de regio Noord-Holland. 
 
Tenslotte doet hij kort verslag van de constructieve afspraken die zijn gemaakt 
tussen de het regiobestuur en de fractie, met name gericht op een nauwere 
samenwerking. 
 
Ter afsluiting van dit agendapunt spreekt Arthur Helling een dankwoord uit 
gericht aan de aftredend voorzitter, Jeroen van Spijk, die daarop nog kort 
reageert. 
 

12 Sluiting De vergadering wordt 11:41 uur afgesloten door de aftredend voorzitter. 
 

 


