
Democraten 1 66 motie van: Reg.Contact Comm.Limburg 
HOENSBROEK. (L) 

De leden van de regio Limburg in algemene vergadering bijeen op 
vrijdag 6 sept. 1968 te Geleen legt aan het ledencongres van D'66 
de volgende motie voor: 

Het ledencongres van D'66 overwegende dat 

de bestaande provinciale indeling niet meer functioneel is 

het bestaande provinciale bestuurspatroon niet overeenkomt met de 
door D 1 66 gewenste radicale democratie en mogelijkheid tot open deel-
neming 

het van wezenlijk belang is, dat D1 66 vóór de komende P,S-verkiezin-
gen hierover een uitspraak doet 

( draagt het H-B- op 

op een politiek congres in het voorjaar 1 69 aan de leden voorstellen 
te doen omtrent do territoriale herindeling van Nederland en de daar-
bij passende bestuursvorm. 

w.g. J.M.W.Nijsten. 

Indien gewenst zal dhr. E.J. van Litsenburg dit op het congres toe-
lichten. 



Democraten 166 motie van: F.C.M. van Leeuwen, 
C.A.M. van Leeuwen, Delft 

op: huishoudelijk reglement verkiezing 
hoofdbestuur  

pug.  23 

De algemene ledenvergadering van de politieke partij Democraten 166 
in vergadering bijeen te Leiden op 13 september 19689  

Besluit: 

Tot een aanvulling op het huishoudelijk-reglement hoof dbestuurs-
verkiezingen n.l. 

Het hoofdbestuur treedt in zijn geheel af. 
Alle leden van het H.B. die voor herverkiezing in aanmerking 
komen kunnen zich kandidaat stellen. 
Niet meer dan de helft van het nieuw te kiezen H.B. kan bestaan 
uit leden van het zittende H.B. 
Worden meer herkiesbare kandidaten gekozen dan dat er voor hen 
beschikbare plaatsen zijn, dan vallen zij die de minste stemmen 
hebben automatisch af. 

Toelichting: 

Op de algemene ledenvergadering van 18 november 1967 in Helmond 
zijn 16 leden van het zittende hoofdbestuur gekozen, de overige 

5 leden hadden reeds zitting in het H.B. 
In november a.s. komen bovengenoemde 5 leden van het H.B. in aan-
merking om af te treden, alsmede minimaal 6 van de 16 in Helmond 
gekozen leden. 
De wijze waarop  doze  minimaal 6 leden worden aangewezen is niet 
geregeld en kan op vrijwillige basis als wel door loting geschieden. 
Het is niet juist als door loting do leden van het H.B. die moeten 
aftreden worden aangewezen. 
Om deze reden wordt de, in de motie genoemde, procedure voorgesteld 
waarbij geen loting nodig is en waarbij de leden van D'66 zelf kunnen 
uitmaken wie er in liet nieuwe H.B. zitting zullen hebben. 
De leden van D'66 hebben bij dit voorstel de mogelijkheid een oordeel 
uit te spreken over alle leden van het nieuwe hoofdbestuur, en niet 
alleen over de (volgens de anders gevolgde methode) helft van het H.B. 
Be continuiteit van het H.B., welke bij gedeeltelijke aftreding voorop 
staat, wordt door deze motie wel theoretisch minder, maar praktisch 
gezien zal deze geen gevaar lopen. - 

Het voorstel blijft binnen de statuten (art. 11 lid b,), waarin 
gesteld wordt dat tenminste de helft van het zittende bestuur aftreedt. 

w.g. P.C.M. van Leeuwen 

w.g. C.A.M. van Leeuwen 



Democraten 1 66 motie van orde van: G. Nooteboom 

Motie van orde, zo nodig in te dienen onmiddellijk na de 
opening van het congres 

Het congres besluit hot punt "Vaststellen notulen Helmond 
congres aan de agenda toe te voegen en te plaatsen onmiddel-
lijk na hot punt "aanwijzing notulenoommissie". 

drs. G. Nooteboom 
Ruigoweg 739  St. Maartensvlotbrug 

toelichting: hoogstens 1 minuut 

Gezien de afwezigheid van voorschriften in het congresreglement 
voor het indienen van een motie als hierboven vermeld, zal ver-
moedelijk moeten worden teruggegrepen op de bevoegdheden der 
congresleiding ex art. 3. 
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"1 Concept-motie als mogelijke fraktieinbreng ten aanzien van 
de lijn van D166 op het congres in september (Visser) 

Het Politiek Congres van D166, bijeen te Den Haag op 15 
september 1968, 

overwegende dat de politieke partij D 2 66 geen doel op 
zichzelf is doch o.a. juist tot taak heeft de politieke 
vernieuwing in Nederland te bevorderen door het bijeen 
brengen van thans nog in verschillende groeperingen 
werkende politiek gelijkgezinden, 

voorts overwegende dat met de oprichting van de Politieke 
Partij Radicalen een groepering tot stand is gekomen die 
eveneens een wezenlijke bijrage tot politieke vernieuwing 
levert op basis van een program en een mentaliteit die in 
hoge mate overeenkomen met program en mentaliteit van D'66, 

machtigt het bestuur van D166 besprekingen te opnen met 
het bestuur van de PPR teneinde te onderzoekn of mogelijk-
heden voor samenwerking tussen beide groeperingen aanwe-
zig zijn die, gezien in het perspectief van eenverdergaande 
bundeling van krachten in de Nederlandse politiek, het 
vernthuwingsproces zullen kunnen bevorderen, 

en gaat over tot de orde van de dag, 

71647 1 * 
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