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Politieke Partij Democraten 66   

Document: Notulen 
Onderwerp: Algemene Regio Vergadering (ARV) 
Van:  Frank Reiber (algemeen secretaris D66 Noord-Holland) 
Afdeling: Noord-Holland 
Locatie: Provinciehuis Haarlem 
Datum:  Zaterdag 25 juni 2022 
Tijd:  10:00-12:00 

 

1. 1 Opening en welkom door Erik Terheggen, voorzitter D66 Noord-Holland 
Voorzitter Erik Terheggen opent om 10:00 de vergadering 
 

2.  Notulen vergadering d.d. 26 januari 2022 
Concept-notulen ARV van 26-01-2022 worden zonder wijzingen vastgesteld 
 

3.  Financiële stand van zaken 
Er is behoefte aan leden die deel willen nemen aan de kascommissie. Leden worden opgeroepen 
om zich te kandideren. 
 

4.  Ledenaantal 
In de periode voorafgaand aan aantreden van het Kabinet was er een sterke stijging van het 
ledenaantal, na aantreden kabinet en de onrust rond ongewenst gedrag een sterke daling. Het 
ledenaantal op moment ARV is ongeveer 6.500 in Noord-Holland 
 

5.  Aanpassing deelnamebesluit Provinciale Statenverkiezing PS23 
Er zijn een aantal technische wijzigingen in het deelnamebesluit gedaan dit vereist het opnieuw 
laten vaststellen van het deelnamebesluit door de leden. Leon Stam, voorzitter van de Regionale 
Verkiezingscommissie, ligt de wijzigingen toe. De stemming hiervoor is inmiddels geopend op 
MijnD66. 
 

6.  Lijst Adviescommissie (LAC) PS2023: Instellingsbesluit 
Erik Terheggen geeft een toelichting op het instellingsbesluit van de Lijst Adviescommissie en hoe 
de kandidaat-leden zijn geselecteerd. De stemming hiervoor is inmiddels geopend op MijnD66. 
 

7.  Verkiezingsevaluatiecommissie (VEC) PS2023: Instellingsbesluit 
Frank Reiber geeft een toelichting op het instellingsbesluit van de Verkiezingsevaluatiecommissie 
en hoe de kandidaat-leden zijn geselecteerd. De stemming hiervoor is inmiddels geopend op 
MijnD66. 
 

8.  Update vanuit de Verkiezingsprogrammacommissie (VPC) 
Joost Koomen voorzitter van de VPC geeft een toelichting over hoe het proces van het opstellen 
van het verkiezingsprogramma gaat verlopen. De VPC gaat extra moeite doen om zo veel mogelijk 
leden bij het opstellen van het programma te betrekken. 
 

9.  Introductie campagneleider PS2023 
Sijmen Mülder wordt door het bestuur gepresenteerd als campagneleider voor de Provinciale 
Statenverkiezingen in 2023. Hij geeft een korte toelichting over wat hij van plan is te gaan doen. 
Hij gaat komende tijd werken aan het samenstellen van een divers campagneteam met goede 
vertegenwoordiging uit de regio’s.  
 

10.  Introductie kandidaat-penningmeester 
Arif Colakkadioglu is de enige kandidaat voor de functie van penningmeester en licht zijn 
kandidatuur toe aan de aanwezigen. Hij gaat op voor zijn tweede termijn. Stemming hiervoor is 
inmiddels geopend op MijnD66. Voor de tweede vacature die voor de functie van bestuurslid 
campagne heeft zich niet iemand kandidaat gesteld. Deze vacature blijft openstaan.  
 

11.  Introductie kandidaat-vertrouwenspersoon 
Kandidaat-vertrouwenspersonen Anne-Mieke van der Vet en Roelf Jan Takens  
worden geïntroduceerd aan de aanwezigen. Zij vervangen Marion Geisler die vanwege 
raadslidmaatschap moet stoppen met haar rol als vertrouwenspersoon. Stemming hiervoor is 
inmiddels geopend op MijnD66. 
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12.  Nieuws vanuit de fractie 
Sijmen Mülder geeft namens de fractie een terugkoppelingen van waar de fractie zich de afgelopen 
tijd mee bezig heeft gehouden. Onder ander de stikstofproblematiek, mobiliteitsagenda met onder 
ander een motie van Marcel Steeman, nieuwe Omgevingsverordening met meer maatwerk. Vanuit 
de zaal komen nog wat vragen over de kwestie Tatasteel. De inzet van D66 is dat Tata zich 
radicaal gaat vergroenen. 
 

13.  Evaluatie Gemeenteraadsverkiezingen 
Jan Hoekema geeft een terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen die in maart hebben 
plaatsgevonden en de resultaten van de daaropvolgende collegeonderhandelingen De 
onderhandelingen duren langer dan voorheen. Op dit moment heeft 75% van de gemeenten een 
college. Het beeld voor D66 is gemengd met successen en teleurstellingen. Bestuur gaat nu kijken 
of er lijnen uit te trekken zijn. Ronald Mauer gaat in op de Wethouders Advies Commissies 
(WAC’s). Er wordt binnen afdelingen verschillend omgegaan met de WAC’s. In het najaar wordt 
daar een specifieke evaluatie op uitgevoerd om te kijken in hoeverre adviezen van WAC’s worden 
opgevolgd door de fracties. 
 

14.  Bijdrage vanuit het Landelijk bestuur 
Hester Duursema is namens het landelijk bestuur van D66 aanwezig. Zij gaat in haar bijdrage in op 
de kwestie rondom grensoverschrijdend gedrag binnen D66 waarmee de partij in de spotlight is 
komen te staan en hoe de partij daarmee is omgegaan. Vanuit de zaal komen een aantal vragen.  
Erik Terheggen legt uit hoe het bestuur heeft gehandeld in de kwestie over grensoverschrijdend 
gedrag binnen D66. Het is binnen het bestuur uitgebreid besproken. Alle leden van het bestuur 
hebben sterke gevoelens over de kwestie.  De voorzitter heeft contact gehad met het Landelijk 
bestuur en zijn visie gegeven op de gang van zaken. Het bestuur gaat kijken hoe we het thema 
‘veiligheid’ op een goede manier kunnen beetpakken met de leden. Daarover zal ook worden 
gesproken met Team Verantwoord gedrag. 
 
 

15.  Uitslag Lijsttrekkersverkiezingen 
Leon Stam, voorzitter van de Regionale Verkiezingscommissie maakt de uitslag bekend van de 
stemming voor de lijstrekkers verkiezingen. Er zijn in totaal 365 stemmen uitgebracht, daarvan 
waren er 12 tegen en 365 voor. Daarmee is Amélie Strens officieel gekozen als lijsttrekker van D66 
voor de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland. Amelie bedankt de aanwezigen en 
aanvaard het lijsttrekkerschap. 
 

16.  WVTTK/Rondvraag 
Er hebben zich tijdens de vergadering geen kandidaten gemeld voor de kascommissies. Het 
bestuur zal in de komende periode op zoek gaan naar potentiële nieuwe leden. 
 

17.  Sluiting door Erik Terheggen, voorzitter D66 Noord-Holland 
De vergadering wordt om 12.15 uur gesloten 
 

 


