
Notulen ARV 
Document nummer: Notulen ARV_20210307 
Revisie: A 
Datum: maart 09, 2021  
Opgesteld door: H. van Zon 
Pagina: 1/2 

 

Politieke Partij Democraten 66 

Document: Notulen 
Onderwerp: Algemene Regio Vergadering (ARV 12) 
Van:  Harry van Zon 
Afdeling: Noord-Holland 
Locatie: digitale bijeenkomst via zoom-app 
Datum:  7 maart 2021, 13:30 uur 
 

Agendapunt Bespreking 

1 Opening en 
mededelingen 

De digitale bijeenkomst wordt om 13:33 uur geopend door de voorzitter van het 
Regiobestuur, Raymond van Haeften. Het betreft hier de vanwege de corona-
omstandigheden uitgestelde ARV die in januari was gepland. 
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. 
 

2 Aan tafel met… Gedeputeerde Ilse Zaal en fractievoorzitter Amélie Strens voeren het woord. Aan 
de orde komt allereerst de aandacht vanuit de provincie en het IPO voor de 
financiële problematiek waarmee gemeenten worden geconfronteerd, aldus Ilse 
Zaal. Een en ander zal ook worden geagendeerd in de komende coalitie-
onderhandelingen op rijksniveau, evenals de verzwaring van het gemeentelijk 
takenpakket, hetgeen een zware last vormt voor de kleinere gemeenten. 
Voorts meldt Ilse dat inmiddels de provinciale voedselvisie is vastgesteld. Met 
gepaste trots, want deze visie betreft nu alle aspecten van de gehele 
voedselketen, in een streven naar een duurzaam voedselsysteem. 
Amélie Strens informeert de vergadering over het eindrapport van de 
randstedelijke rekenkamer over Tatasteel en Harsco, met de passende titel: ‘stof 
tot nadenken’. Dit rapport wordt a.s. maandag besproken in PS, de 
opdrachtgever voor het onderzoek. 
Aan de orde komen vervolgens met name het dossier Wonen en het regionaal 
actieprogramma terzake, de oprichting van een regionale 
ontwikkelingsmaatschappij waaraan ook wordt deelgenomen door het ministerie 
van EZ, en uiteraard de stand van de campagne voor de TK-verkiezingen. 
 
De voorzitter gaat vervolgens in gesprek met de nieuwe burgemeester van 
Uitgeest, Sebastiaan Nieuwland, en met Léon de Lange die is voorgedragen 
voor het burgemeesterschap van Landsmeer. Wanneer laatstgenoemde wordt 
benoemd zal Noord-Holland 11 d66-burgemeesters tellen – een record. 
Beide gasten geven hun kijk op het burgemeesterschap, waarin zij vooral het 
zoeken van verbinding met de inwoners als belangrijk punt naar voren brengen. 
Dienstbaarheid aan de samenleving en het innemen van een neutrale en 
onpartijdige positie zijn daarbij sleutelbegrippen. Het is vooral de persoonlijkheid 
van de burgemeester die belangrijk is, en niet zijn of haar lidmaatschap van een 
partij. 
 
Niet aan tafel maar digitaal, neemt Rob Jetten, zittend op de achterbank van een 
auto, deel aan de bijeenkomst. Besproken wordt het bijzondere karakter van de 
campagne – de meeste activiteiten vinden deze keer on-line plaats, hetgeen 
zowel voor- als nadelen heeft. Mooi was natuurlijk dat Sigrid Kaag de 
overduidelijke winnaar was van het recente lijsttrekkersdebat. Ook de 1 op 1 
debatten verlopen prima, en Rob heeft daarom alle vertrouwen in een goede 
uitslag. De laatste fase van de campagne is inmiddels ingegaan, en Rob vertelt 
welke acties nog te verwachten zijn: ‘We gaan los, met een krachtige spot, 
advertenties en TV-optredens – de gunfactor neemt toe en we zien een stijgende 
lijn in de polls!’ 
 

3 rapport evaluatie PS19 
 

Namens de evaluatiecommissie is de voorzitter, Andrea Chao, aanwezig. Zij 
brengt de opdracht in herinnering evenals de samenstelling van de commissie, 
bestaande uit, naast haarzelf: Joris Canoy, Hans Kramer, Frank Reiber en Karim 
Talie. 
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Andrea geeft aan dat de zaken rond de verkiezingen gewoon goed zijn verlopen, 
dat het rapport hierover geen complimenten uitdeelt, maar vooral in gaat op wat 
er beter kan. De werkwijze van de commissie, de voor het rapport gekozen opzet 
en de belangrijkste terugkerende aandachtspunten passeren daarbij de revue. 
Deze aandachtspunten worden vervolgens één voor één kort doorgelopen. Tot 
slot benoemt Andrea als onderwerpen voor discussie in de ARV: de 
lijsttrekkersverkiezing, lijstadviescommissie, programmacommissie, campagne 
en de rol van de diverse gremia van D66 Noord-Holland. 
 
Op verzoek van de voorzitter geven de bestuurslid Erik Terheggen en algemeen 
secretaris Harry van Zon een toelichting op de voorliggende reactie van het 
regiobestuur. Eerste punt is dat de aanbeveling om werk te maken van een 
draaiboek waardevol wordt gevonden, en een zaak om snel op te gaan pakken. 
Vele aanbevelingen uit het evaluatierapport kunnen daarmee daadwerkelijk, 
volgens planning tijdig gaan worden ingevuld. 
Een aantal andere belangrijke punten wordt vervolgens langs gelopen. Zo is er, 
samen met de fractie, reeds werk gemaakt van een betere planning en opzet 
van reflectiegesprekken. 
Het meegeven van meer instructies aan de lijstadviescommissie wordt echter 
ontraden: het gaat bij de samenstelling van de lijst om maatwerk door de LAC, 
waarbij vanzelfsprekend voorkeuren van de leden worden meegenomen – 
verdere regulering zal een sta-in-de-weg vormen voor een optimaal resultaat. 
Het bestuur zal echter de suggestie om actief te stimuleren dat er meer dan één 
kandidaat-lijsttrekker wordt voorgedragen niet overnemen – de ervaring in onze 
partij (en andere partijen) leert dat een strijd tussen kandidaat-lijsttrekkers niet 
per definitie positief uitvalt. Ook de fractie is hier niet voor. 
Her regiobestuur trekt zich de kanttekeningen van de commissie over de 
totstandkoming van het coalitieakkoord aan, en neemt zich voor de 
betrokkenheid van de achterban voortaan regionaler in te zullen gaan vullen. 
Wat betreft de positie van het regiobestuur wordt serieuze nota genomen van de 
kritiek op de personele overlap, zowel als de waarschuwende woorden 
betreffende de afstemming tussen activiteiten. Vanuit dien hoofde ligt een 
voorstel voor, voor de instelling van een permanente regionale verkiezingen 
commissie, en herschikking van portefeuilles in het bestuur zelf. Concreet wordt 
hierbij gelijk invulling gegeven aan de noodzaak van het opnieuw invullen van de 
(leden-loze) RVC en PCC. Hierbij speelt tevens een rol dat vrijwilligers steeds 
schaarser worden waardoor het bemensen van separate commissies moeizamer 
wordt, plus dat het werk in de beoogde commissie bijdraagt aan de continuïteit 
van activiteiten en interessanter zal zijn voor een vrijwilliger. 
 
De voorzitter vraagt, via de poll-functie, reactie van de leden. Een meerderheid 
van 5 vs 4 leden accepteert het rapport van de evaluatiecommissie, waarmee de 
commissie haar werkzaamheden als voltooid kan beschouwen. De voorliggende 
reactie van het regiobestuur wordt met 5 tegen 4 stemmen afgewezen. In beide 
gevallen waren er 3 onthoudingen. 
Gegeven de afwijzende reactie wordt het voorstel ‘tekst werving voorzitter en 
leden P-RVC’ niet behandeld. De 9online aanwezige) beoogde eerste kandidaat-
leden voor de commissie stellen zich niettemin nog wel voor. 
 

4 werkbegroting 2021, 
jaarrekening 2020, 
mutatieoverzicht 
reserves en rapport 
kascommissie 

Penningmeester Arif licht de stukken toe. Bij het inzetten van de poll-functie 
teneinde de mening van de aanwezige leden te peilen, blijkt echter dat de 
afzonderlijke agendapunten niet separaat ‘gepolld’ kunnen worden. 
Derhalve wordt besloten behandeling van de geagendeerde stukken op te 
schorten. 
 

5 campagne TK21 Vanuit het Landelijk Bureau geeft Wietske Veltman een toelichting op de stand 
van zaken. 
 

6 sluiting Behandeling van de notulen van de ARV van 25/10/20 wordt opgeschort. De 
voorzitter sluit de vergadering om 16:23 uur. 

 


