
referendum gehouden moet worden, waarvan de Raad 

van State dan tevens het tijdstip bepaalt; 
c. dat de uitslag van een referendum, waaraan minder dan 

50% van de kiesgerechtigden heeft deelgenomen, on
geldig verklaard moet worden; 

9 a. dat instelling van het instituut .. Ombudsman" gewenst 

is, welke de bevoegdheid dient te hebben om (eventueel 
ongevraagde) adviezen te geven over onderwerpen be
treffende de raakvlakken overheid/bestuurder- behalve 
waar het juridische aspecten betreft - met recht van 
publicatie van deze adviezen in de Staatscourant; 

b. dat de .. Ombudsman" aangesteld dient te worden door 
het Staatshoofd, middels keuze uit een dubbeltal, welk 
dubbeltal door de Kamer opgesteld dient te worden, 
waarbij beide kandidaten minstens met tweederde meer
derheid aanbevolen dienen te worden; 

c. dat het bureau van de .. Ombudsman" verbonden dient 
te worden aan het administratieve apparaat van de Raad 
van State; 

10 a. dat de instelling van een Constitutioneel Hof gewenst is, 

metals bevoegdheid de toetsing van wetten e.d. aan de 
Grondwet; 

b. dat dit Constitutionele Hof los dient te staan van de 
bestaande instellingen, terwijl echter de rechters op de 

normale wijze benoemd dienen te worden; 
11 dat de wet. regelende de samenstelling en werkwijze 

van de Raad van State, gewijzigd dient te worden 

(art. 8 en 9); 
12 dat de voorlichting over de waarde en werking van de 

democratie bevorderd dient te worden: 

voor 
ng? 

a. op aile schooltypen vanaf de hoogste klassen van de 

lagere school (middels staatsinrichting en/of maat
schappijleer); 

b. aan degenen die voor de eerste maal kiesgerechtigd zijn 

(b.v. door middel van burgerdag, brochures, etc.); 
c. aan dienstplichtige militairen, door invoering van een 

apart vak hiervoor op het militaire lesrooster; 
d. door van overheidswege de publiciteitsmedia in te scha

kelen; 

e. door aan de in de N.P.J.C.R. samenwerkende jongeren
organisatie een overheidssubsidie te verlenen: 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Een haagse JOVD-commissie, onder Ieiding van Harry 
Jongedijk en Erwin Nypels, trad voor het eerst met de 

concept-resolutie .. democratische planning in de wes-

4 

terse Ianden" voor het voetlicht tijdens de conferentie 
Woudschoten -1963. 
De discussie in Dalfsen leidde, vooral door de aanvallen 
van Ger van der Most, tot afstemming van de tekst. 
Maar de commissie versaagde niet. Zij zette het debat 

met de opposanten voort in de Driemasters van juni, 
augustus, september en oktober, met als resultaat dat 
een uiteindelijke tekst kon worden vastgesteld, waar aile 
eerdere tegenstanders zich akkoord mee konden ver
klaren. 
De resolutie werd op het congres in Groningen met 59 
tegen 2 stemmen aangenomen. 

De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie, 27 oc
tober 1963 te Groningen in vergadering bijeen, 

overwegende 

dat een sterke en evenwichtige economische groei kan 
worden bevorderd door het tevoren nemen van maat
regelen, waarbij het stelsel van ondernemingsgewijze 

productie wordt behouden; 
dat in de westerse Ianden, met uitzondering van Frank
rijk en Belgie, de bestaande vormen van nationaal-eco
nomische programmering het particuliere bedrijfsleven 

en de overheid onvoldoende .. houvast'' geven voor een 

beleid op langere termijn; 

spreekt als haar mening uit: 

dat invoering van een op democratische wijze tot stand 
gekomen meerjarenplanning in de westerse Ianden, met 
uitzondering van Frankrijk en Belgie, krachtig gesteund 

dient te worden; 
dat deze vorm van programmering behoort te voldoen 

aan de volgende eisen: 
a. weergave van globale aanbevelingen niet per bedrijf, 

maar voor enkele belangrijke sectoren van het bedrijfs

leven; 
b. opstelling in overleg tussen overheid en bedrijfsleven; 

c. bekrachtiging door het parlement, waardoor de over
heidspolitiek wordt gebonden; 

b. medewerking door het particulier bedrijfsleven op basis 

van vrijwilligheid; 
dat een coi:irdinatie van nationale meerjarenplannen op 

europees niveau, mits aan soortgelijke vereisten wordt 
voldaan, eveneens krachtige steun verdient; 

en gaat over tot de orde van de dag. 




