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Notulen
Algemene Regio Vergadering (ARV 12)
Harry van Zon
Noord-Holland
digitale bijeenkomst via zoom-app
25 oktober 2020, 13:00 uur

Agendapunt

Bespreking

1

Opening en
mededelingen

De digitale bijeenkomst wordt om 13:01 uur geopend door de voorzitter van het
Regiobestuur, Raymond van Haeften. Normaal gesproken zou er een
regiocongres plus ARV worden gehouden, maar dat bleek niet mogelijk vanwege
de corona-pandemie.
De onderhavige bijeenkomst heeft de kenmerken van een webinar, hetgeen
betekent dat alleen besluiten zullen kunnen worden genomen indien daar geen
bezwaren tegen worden ingebracht. Om dit adequaat te registreren zullen de
chat- en poll-functies worden ingezet.
De voorzitter meldt dat de geplande bijdrage van Kajsa Ollongren helaas zal
moeten vervallen, gegeven haar noodzakelijke aanwezigheid elders.
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Aan tafel met…

Jan Paternotte, lid 2de kamer, en Boris Dittrich, lid 1ste kamer, voeren het woord.
Aan de orde komen onder andere de problematiek rond Schiphol, het
wetsvoorstel voor het correctief referendum, discriminatie en het daarop gerichte
parlementair onderzoek door de Eerste Kamer, en uiteraard de coronapandemie.
De volgende genodigden aan tafel zijn gedeputeerde Ilse Zaal en statenfractielid Linde Gonggrijp. Ilse gaat in op de ambities die zij heeft in de portefeuilles die
onder haar verantwoordelijkheid vallen, met name economie, landbouw, bestuur
en de EU, en op de aangekondigde investering van 100 mln voor
verduurzaming. Linde stelt zich voor als nieuw lid van de statenfractie, en deelt
haar ervaringen in het afgelopen jaar. Zij geeft aan aangenaam verrast te zijn
door de kennis en kunde die zij in de fractie en bij de provincie aantreft.
Bart Vink, nieuw lid van de statenfractie, en Remco Vonk. duo-commissielid,
vertellen over hun eerste ervaringen in de Staten. Bart heeft de zorg voor de
onderwerpen wonen, ruimtelijke ordening en havengebied. Hij prijst de
samenwerking zoals hij die ervaart in de fractie. Zijn ambities betreffen de balans
tussen natuur en landschap, het oplossen van het woningtekort en het
persoonlijk aanspreekbaar zijn. Remco geeft prioriteit aan het betrekken van
jongeren bij de provinciale politiek.
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campagne TK21

Namens het Landelijk Bureau geeft Thomas Hermans een toelichting. D66 heeft
voor de volgende kabinetsperiode een stevige ambitie – de partij wil een bredere
vereniging die meer mensen aanspreekt. Besproken wordt hoe dat lokaal zou
kunnen worden uitgewerkt, en de wijze waarop mensen zich met D66 verbonden
zouden kunnen gaan voelen.
Over het concept verkiezingsprogramma is een veelheid van moties en
amendementen ingediend. Het Landelijk Bureau zal nu snel hierover advies
geven aan de leden, en digitale stemmingen gaan organiseren. Vraag daarbij is
nog op welke wijze discussie over de diverse voorstellen kan worden
georganiseerd.
Afsluitend vraagt Thomas aandacht voor fondsenwerving.
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besluitvorming over
meerjarenbegroting en
notulen ARV

Algemeen secretaris Harry van Zon geeft een toelichting op de behandeling van
beide onderwerpen. Op de nu voorliggende stukken zijn geen reacties
binnengekomen, noch op de vraag of er bezwaar bestaat tegen het afhandelen
van de voorstellen.
Harry stelt daarom voor de notulen van de ARV van 25 januari 2020 ‘af te
hameren’, hetgeen geschiedt.
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Gegeven de afwezigheid van de penningmeester (vanwege dringende
persoonlijke omstandigheden) licht Harry het meerjarig cijferbeeld toe. Het
voorliggend voorstel betreft een optelsom van de uitgaven in de komende jaren.
Goedkeuring hiervan ontslaat het Regiobestuur uiteraard niet van het voorleggen
aan de ARV van een werkbegroting voor een jaarperiode, en idem jaarlijkse
verantwoording, aldus Harry. Met deze kanttekening wordt ook dit
begrotingsvoorstel ‘afgehamerd’, en wordt kennis genomen van de
halfjaarcijfers.
5

verkiezingsprogramma
TK21: steun voor
amendementen en/of
moties

Het Regiobestuur heeft de afdelingen en/of leden in de gelegenheid gesteld
deze bijeenkomst te gebruiken om steun te vergaren voor hun amendementen
en/of moties op het concept verkiezingsprogramma TK21, ingeval deze
voldoende worden ondersteund om te worden behandeld op het komend
landelijk congres. De D66 werkgroep Maritiem heeft van deze gelegenheid
gebruik gemaakt.
Harry licht het betreffende amendement op het hoofdstuk ‘duurzame
scheepvaart’ kort toe, en verzoekt de leden steun te verlenen aan het
amendement. De tekst van het amendement is te vinden op de site van D66
Noord-Holland via deze link: https://noordholland.d66.nl/publicaties/verzoek-omsteun-voor-amendementen-of-moties/
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kandidaten voor het
Regiobestuur van D66
Noord-Holland

Aangezien Raymond van Haeften zich heeft gekandideerd voor een tweede
termijn als voorzitter van het Regiobestuur, neemt de vicevoorzitter, Teresa
Marcos da Silva, voor dit agendapunt de voorzittershamer over.
Raymond blijkt inmiddels de enige kandidaat te zijn voor het voorzitterschap, en
er zijn geen bezwaren ingebracht of opmerkingen geplaatst bij zijn kandidatuur.
Derhalve wordt Raymond per hamerslag benoemd voor een tweede termijn als
bestuurslid en in zijn rol als voorzitter.
Van de overige kandidaat bestuursleden geven Araz Abbas en Debbie van Veen
persoonlijk een toelichting op hun achtergrond en motivatie. De overige
kandidaten moesten zich om hun moverende redenen hiervoor afmelden.
Aangegeven wordt dat de wijze waarop benoeming van de nieuwe
bestuursleden zal kunnen gaan plaatsvinden zo spoedig als mogelijk zal worden
bepaald.
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Wat verder ter tafel
komt

De voorzitter deelt mee dat de commissie voor de evaluatie van de gang van
zaken bij de verkiezingen van de Provinciale Staten in 2019 inmiddels haar
werkzaamheden heeft afgerond. Het rapport dat is uitgebracht zal worden
geagendeerd voor de volgende ARV, voorzien van een reactie zijdens het
Regiobestuur.
Vervolgens vraagt regiobestuurslid Erik Terheggen aandacht voor de strakke
deadlines van het handboek GR 2022.
Hij verzoekt de diverse afdelingen waar het goed loopt om hun vrijwilligers te
vragen zich op te geven voor het bemensen van commissies van afdelingen met
weinig leden, en hiervoor ook een tekst op hun websites te maken.
Het Regiobestuur zelf zal zich inmiddels laten bijpraten over het draaiboek en
haar eigen rol, en een taakverdeling bepalen voor haar bestuursleden.
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sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 15:43 uur.
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