
A 6 6-c' 

L,IPLTI—  (verv ni' ip) 

Het congres van D66 te Rotterdam bijeen op 3,5 en 

april 1970, 

overwegende 

dat de kiezers verwachten dat vertegenwoordigers in 

openbare lichamen voor de gehele duur van de hij de 

kieswet bepalde terrijn zitting nemen, 

dat de kiezer er zonder meer van uit gaat dat D'66 

zich daar ook aan houdt, tenzij D 1 66 van te voren du± 

delijk openbaar bekend hooPt gemaakt zijn vertegenwoor 

clïgers voor kortere tijdsduur te willen aanwijzen 

dat D'66 het adkeurt de verkiezingen in het  one  ver 

tegenwoordigencle lichaam individueel tussentijds te 

gebruiken  ore  gernakwelijker in een ander ertegenwoor-

digend lichaam to worden gekozen, 

acht het ongTJent dat de gekozenen, anders dan door 

overmacht, tussentijds hun zetel rijsgeven, tenzij 

het desbetrePfendo D'66orga.en tijdig vdár d verkie-

zingen voor alle kiezers openbaar bekend heedt gemaakt, 

dat àP zijn vertegenwoordigers voor een kortere duur dan 

bij de kies:iet hepa ide termijn worden gehesen. 

U$bier-Peiling 

Verschoor 
Van Baarle 
Denig 
Van der Kaaden 
Van dor Kaaden-Bogert 
Van kontPoort 
De Goederen 
Van Leeuwen 
Van der Ven 
holle 
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MOTIF, 21 

De Algemene Ledenvergadering va D66 bijeen te Rotterdam 
op 3,4 en 5 april 170; 

overweegt 

Zolang het programmapunt rechtstreekse verkiezing van de 

burgemeester door cle burgers (l,L), waarvoor grond:ets-

wijziging nodig is, nog niet verwezenlijkt is, moeten 

voorlopige verbeteringen in do gemeentelijke democratie 

worden aangebracht; 

is van mening: 

Amendement 10 or Hoofdstuk V0 (gemeentepolitiek) bevat 

waardevolle gedachten voor dergelijke verbeteringen; 

verzoekt de Staatsrechtcomrnissie een en ander zo spoedig 

mogelijk en in elk geval tijdig voor het volgende congres 

nader uit te werken in een nota met in acht neming van 

de volgende uitgangspunten: 

1. De taak van de benoemde burgemeester moet sterk worden 

beperkt, teneinde zijn huidige veelal overheersende 

positie terug te dringen; 

2. De raad diat onafhankelijk van het college van burge-

meester en wethouders te zijn, opdat hij de democra-

tische controle op hot beleid van B,en W. doeltreffend 

kan uitoefenen, 

w e g. Derksen 

Van Montfoort 

Plate  

Verhagen 

Wessel 

V,cl 0Kaaden-Bcogert 

L$bler-Pol1ing 



MOTIE 24 

Het congres van D'66 in vergadering bijeen te Rotterdam 

op 3, L. en 5 april 1970; 

geschokt over de onvruchtbare discussie naar aanleiding  

an  het beleidsplan; 

van mening dat er in deze discussie twee duidelijk ver-

schiilendecdncepties ta,v, het beleidsplan tegenover 

elkaar zijn komen te staan, te weten clie van de heren 

van Mierlo en Celsius Pereboom, waaruit door het congres 

- 

geen keuze is gemaakt; 

spreekt als zijn mening uit dat die concetie van Mierlo, 

te weten een plan dat cle integrale visie geeft van D'66 

voor het gehele beleid in de komende kabinetsperiode, 

uitgangspunt zal zijn bij de opstelling van het beleids-

plan en draagt de centrale werkgroep op het beleidsplan 

in deze zin voor te bereiden, 

r.g. liolle 

Scbuiton 

v cl .Jagt 

v,0, Tak  

Schmitz  

Schuiten-lTilmont 

A,M Lbler-Po1ling 

H. Bourner 

A,it, Buurma-van der Linde 



BES LUITenLIJST ABORTUS 

V6dr Tegen BLanco Totaal Konklusie 

Amande1 -------------------------- ,naar plenum 

Aandem2 zonder toelichting.-------14 36 9 59 vervallen 

met toelichting -------15/1628/29 3 47 naar plenum 

Verdediging amandomentt A 1 

Verdediging werkgroep pi BE Goederen 

Amandem 3 ----- ------ 7 35 6 48 verworpen 

AmanGvorgoiornen door werkgroep 

Anon6 Opsteller gaat akkoord met nieuwe redaktie programmakornisie, 
waarin zijn ideen verwerkelijkt worden, 

Ingetrokken 

Amandom. 7 Overgenomen. Bovendien vervalt in 2e regels 1  'als zodanig dan ook' '.  

1Jotie1 Om verle:bering afstand doen  on  adoptiopraktijk - naar enrn 
zie verder onder 

Motie 2 over STIZO 

(ingediend door AO0  de Goederen) : 
De algemene Ledenvergadering van Democraten 1 66, op 3 2  4 en  5 april bijeen, 

ovoiweendo dat zo spoedig mogelijk con einde dient te komen aan do toestand 
dat zelfs vrouwen bij wie een duidelijke,  doer  artsen vastgestelde noodzaak tot 
het ondergaan van zwangerschapsonderbreking aanwezig is vaak geen hulp wordt 
geboden 

- okt als  haar monina  uit dat hot stichten van speciale klinieken voor zwanger-
sohapsonderbrokin, zoals beoogd door STIZO (Stichting voor medisch verant-
woorde zwangerschapsonderbreking), moot worden toegejuicht en door cle overheid 
dient te worden gostimulocrci 

Motie 1 (ingediend door N.  Schwarz)  
De Algemene Ledenvergadering van D1 66 op 3, 4  on  5 april bijoon, 
overwegende dat cle huidige regelingen voor hot afstand doen van kinderon g  het 
pleegoudorschap, en de voogdijk- en adoptie-regelingen verbetering behoeven 
draagt de werkgroepen sociale zaken  on  kinderbescherming op desbetreffende 
programmavoorstollon uit to werken. 
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BJJLUI TNLIJST MILIEUBEHIPMRSING 

5 3 V66r Togen Blanco 
Amendeml 4 7 2 
Amendement 1 

tekst -13 3 
toelichting alg,st - ' Amendorn. N otolDoom) xx  

Inhouclende laatste zin in 
toelichting vervalt na "geven". algst. - -. 

-------- - - - - - --------------------------- Al.st 1, 

Am ------------------------ 3 
Amendem.3a 

oo:rs-be drie regels ----------' 13 
Amendern.3b 
Alternatief amendement_r0co. 

In parlementairdheraringsU wordt -in 
openbare ulhearingsu_ ----------------WK alg7st. 

9 , '5 

5  

Conclusie 

ponum 

plenum 
Plenum 

Plenum 
afgewezen 

afg  ewe  zon 

plenum 
ingetrokken 

Amendem
. 

verbeterde versie van Pr'ogr.00.,  over-
nemen totbiosfeer zal zijn,  on  dan.-
2  indien op grond van de huidige kennis 
een red.elijkk vermoeden bestaat dat deze 
invloed ongunstig is. --------------- WK 11 

14,64 
Amendement N---------------------  4  

j5 Neuwe par. 
AmOng 

= eerste 5 regels. -------------------WK 13 

volgende 3 regels. ----------------------- 3 

- 2 

10 3 

1 2 

7 6  

Plenum 

afgewezen 

plenum 

afgewezen 

L4- N uwo
. 6 

 par. 
Ameiaa,em 

met verbetering van Progr.co. 
U  door de provincies en do gemeenten"------11 6 1 plenum 

NLeuwe par. 
ndorn.7 ------------ ----  -  --- ---- ---- ------ ------ ---- -------- -- ingetrokken 

iL 
TIK alg.st. plenum 

Amendem.  -----------------------  alg.st. plenum 

liJA  
Amendem.17 -----------------------1 13 1 afgewezen 
Amendem, 10 A 

N.B. De redactie is minder golukkigd. --------15 - 2 plenum 
beheer. ,beheerslichaam. 

Amendem,10 B zie Omissie pag.2 ---16 2 plenum 

alg.st. - afgewezen 



PkOTOC DL SE0TI2VIRG-ADERING GEMIENTE POLITIEK 

gehouden op 3 april 1970 

Voorzitter Mertjr 

oectiesecrotaresse/raprortrice: Terlouw 

stemcoiiss±e: Smook 

aanwezig: Ca 65]D'66 leden 

Amendement 1A) 
113) niethehancleld niet pionair 

Li 

Amendement 2 aangenomen met 30oor/ 7 tegen/loblanco 
p1enair,  

Amendement 6 verworpen met 10 voor/31 tegen/14blanco 
plenair 

Amendement 5 ingetrokken 
niet plenair 

Amendement 7 aangenomen met velen voor/ 3 tegen/ 
tekstwijziging plenair ? 3 blanco 
Amendement B 

Amendenient8A aangenomen met Livoor/1Otegen/ 9b1anco 
1enair 

Amendement 5 aangenomen met 29voor/1tegen/12b1anco 
plènair 

Amendement 10 verworpen niet 14v00r/46tegen/13blanco 
motie  Redeker  
rapport Staatscommissie is gevraagd 

Amendement 11 verfrorpen met 4 voor/veel tegen/loblanoo 
niet plenair 
niour :tmenclement ? 

Amendement 12A verworpen met 7 voor/veel tegen/2blanco 

Amendement 12B irigetroki:en, niet plenair 

Amendement 120 verworpen iaot 3voor/veel tegen/12blanco 
niet p1onar 

Amendethent 13 verworpen met 22voor/26-begen/14blanco 
plenair 

Amendement 14 ingetrokken, niet plenair 

Amendement 15 verworpen niet 9 voor/veel tegen/7blanco 
niet plenair 

Amendement 16 verworpen met 1lvocr/3 tegen/18 blanco 
niet plenair 

Amendement 17 aangenomen met veel voor/3 tegen/5blanco 
plonair 

Amenderñent iSA aangenomen met 2voor/1tegen/4b1anco 
splitsing 
plenair 



vervolgblad 2 sectievergadering gemeentepolitiek 

Amendement 3 Cie Staatsrecht 
I vervalt 

toelichting: overbodig i .v .m. 116 

Amendement 44  II  16203 vervalt t 
toelichting: overbodig iv0ml3l.b 

Amendement Lf5  III  Wijziging van plaatsing in pro- 
gramma: 16 wordt 17 

Amendement 46 Noetenboore ) 
• Amendement 47.  Nootenboom ämendercenten Nootenboom 

Amendement L8 Nootenbocre niet behandeld 
opnieuw indienen'. 

Amendement 4) Noot enboorji 

Amendement 50 Nootenboom 



IICODIIJIUK Ve (I) 

10.1 A IL m 0 II 

IC I. I De progTaeiid comiulioeie etelt voor, rekeni:k, houdend iet •de 
cooiide enten I en 2b iit ooropronkolijku voorstel van de 
Werkgroep Landbouw, zij het in gewijzigde vorm cLsnog over 
te no:iien onder w: 1 an  do toilic1iting, relE: voorstel 
door do cMktici wordt ondcrschrh von. 

Dit Punt zou thans ].c'oolon to luiden 

Gözien 

- de betekenis van cle landbouw voor de voorziening 

in een nantal crimaire ievnsb.hooften,  

dc plants  van de landbouw in het gOILOCl van de Neder- 

landse economie 

de rol die de landbouwprodukten spelen in het inter- 

nationale gooduronverkoor en 

- de bijzondere problennct:Lek rond do landbounhedrijfs- 

struktuur en de prijs-  on  inkomcnsvoniiiing, 

dient loot landbouwbeleid een integrerend bestanddeel te vor- 
men van het economisch en sociaal beleid van de overheid.  11  

De amendcnionten I en 2b zijn door de sektie verworpen. 

De selotie verwees areendeeent 2 naar het plenum. 

10, I 2 Amendocunt 2c door  dc  soktie verworpen met 23 tegen, 9 bl onko 
en cl voor. 

I0,L3 Aceendoment 3c verworpen (19 tjen, 8 blanko, 9 voor) 

Amendooient3 naar plenum verwezen (I? tegen, 5 b]onko, 
t I3.  voor 

IC • I A tiL ridet ie c vi  Uol en t,ucA 2 voor .  

lo  I b Do e dceie or e 5 en 6h zijn Luswijn  ice  ilO nd ld nn,or -plenum 
verwezen (12 tegen, Li blanko, () voor) 

Aniendeiient 6 eveneens naar plenum verwezen (10 tegen, 19'  voor) 

10.1,6 Ainondeoient Ec door indiener ingetrokken. 

10,2 HbTihAKT-.dK PDIJ:ii3ILbID IA D LAiTDBOTJ[ 

Aoioncicnont 7 verworpen (IS togen,  II  blnnko, 7 voor) 

1,2,L. Aceundomont3 naar plenum verwezen (17 togen, 4 blanko, 12 voor) 

Amendement 9 naar plenum verwezen (11, 5 tegen, 7 hlnnkp, IS voor ) 

10 ,3 HET LAiTDBOTJA-d TDUCTUURIJ 

Het  on  twee artikelen (Io.3,I en 10.5,2) betrekking hebbende amen-
dcmentlO is naar het alonum verwzen (IS tegen, 8 blanico, cl voor) 

10,3.3 Amendricient 12h naar plenum verwezen (14 togen, 4 blanico, 15 voor) 

10.3,4 Met het oog op de ruimte had de progradnaacoioiuissie een passage weg-
gelaten, maar na overleg met de werkgroep cirelt do commissie voor 
deze paisage alsnog  too  te voegen na de 5L11 11  Doscherming van het 

gezins 



MOTIE 

De Algemene ledenvergadering van D'66 op 5 ,4 en 5 april 

1970 in vergadering bijeen te Rotterdam betreurt de ten_ 

denzieuze interpretaties van pers en politieke partijen 

inzake het gezegde van de heer van Mierlo 'Met het pistool 

op de borst" heeft er behoefte aan in dit opzicht in alle 

du±delLijkbeid als partijuitspraak het volgende te stellen: 

Indien n'66 met het pistool op de borst (i±e zit er eigen-

lijk aan de trekker) zou iorden gedrongen om te kiezen 

tussen de VVD en P,v,ci.A, dan zal D':6 er de voorkeur aan 

geven een poging tot moord te trotseren boven een keuze 

tussen beide, politiek verouderde partijen en gaat over 

tot de orde van  de dag. 

Toe lickting 

Blijkbaar wordt altijd elke fatsoenlijke poging tot ge-

nuanceerde ierduidelijking prompt misbruikt, vo'al in de 

verkiezingstijd. Laten ij daarom onze woordvoerders, 

de heer van Mierloi een steun geven door een congres-- 

uitspraak 

D'66 heeft een aantal essentiele vernieuwingen en Tijzigin-

gen van de bestaande politieke structuur te bieden. Het 

ligt niet aan ons te bezien waar rij nog het meest in de 

buurt komen, maar het ligt in tegendel aan iedere reeds 

gevestigde aartij te bezien in hoeverre zij met door D1 66 

geformuleerde principilo punten kunnen instemmen. Van de 

verklaring van andere partijen moet afhangen en door D'66 

worden uitgemaakt,of en in hoeverre samenrerking met die 

andere partijen mogelijk is, 

J.g. Jansen (sportlaan, den 

Haag) 

P.W. van Baarsel 

- 

A.M. Buurma- van der Linde 

A.M. L6b1er-Polling 

G.J.M. Erksen 

H. Beumer 

19  



-k ae-el- 
CONGRES J.00GAïkiT 'd. 

irdam, 3//5 april 1970 

Motie 9 In±flner: Rotterdam 

Rinhardt 

De alge-men: dadenvergaderin.:: van in vergadering 

bijeen te Rotterdam op a:rii 1970, 

overwegende 

1. dat ock de problemen waarvoor de besturen van de -voor-

al grote- gemeenten zich geplaatst zien steeds ingewik-

kelder worden,  ale  gevolg waarvan de taak van de gemeen-

teraad(sleden) steeds zwaarder wordt; 

2, dat de groei van de gemeenten en de voortdurende uit-

breiding van de taken van de gemeentebesturen een in-

tensief kontakt tussen de inwoners en het bestuur ener-

zijds steeds wenselijkor maar anderzijds steeds moei]-ij-

her maken; 

3, dat de vraag rijst of in de -grote- steeen wordt voldaan 

aan de gedachten welke D 1 66 heeft over cie scheiding van 

do uitoefening van macht en de  controls -hierop; 

Li., dat hierom ernstig moet worden betwijfeld of de huisige 

bestuursvorm van de gemeenten, onder welke het raadslid-

maatschap naast een volledige werkkring moet worden uit-

geoefend, voor de grote steden nog val voldoet aan hier-

aan uit een oogpunt van democratie te stellen eisen. 

In aanmerking nemende dat 

een 'subcommissie van de staatsrechtcie en de cie bestuur-

lijke herinceling al enige tijd o,a. deze problematiek be-

studeren. 

Besluit.: 

Het HB, uit te nodigen er met klem op aan te dringen dat. 

bovengenoemde commissie op zeer korte termijn, in ieder 

geval ruim v66r de installatie van de nieuwe gemeenteraden, 

rapporteren, 



CONGPPS :_)JE  MOCRATEN 1 6$ 

Rotterdam, 3/4/5 april 1970 

Motie 10 Indiener: A.d. den Haag 

De Algemene Leden Vergadering, bijeen te Rotterdam op 

4 april 1970, gelet op de lublicaties omtrent het vooront- 

werp van de wet oj2 het basisonderwijs, 

overwegende dat: 

1. iedereen na afloop van het basisonderwijs zich in een 

of ander sociaal verband verder zal ontwikkelen, zal 

leven en zal werken, 

2. van iedereen verwacht wordt dat hij in dat verband zijn 

democratische rechten zal uitoefenen, 

3, democratie zonder bijbehorende bekwaamheid zinloos is, 

4. de grondslag voor het begrip voor en het gedrag in de 

maatschappij in een zo vroeg mogelijk stadium moet wor-

den gelegd, 

5, velen na het basisonderwijs nauwelijks meer algemeen 

vormend onderwijs, ontvangen, 

6, de opleiding tot democratisch gedrag in de maatschappij 

niet uitsluitend aan de ouders kan worden overgelaten, 

omdat deze in vele gevallen zelf onvoldoende deskundig-

heid hebben, 

verzoekt de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 

alle benodigde initiatieven te nemen die ertoe leiden dat 

In de categorie "kennisgebieden" in ieder geval in elemen-

taire vorm wordt opgenomen het onderwerp 

MENS EN MAATSCHAPPIJ 

------------------------------------------------------------- 

Toelichting: 

Gemeend wordt dat in het kader van Mens en Maatschappij" 

aandacht zou moeten worden besteed aan: 

1, staatkunde 

2, ieders reöhten en plichten 

3. kennis van de politieke partijen 

4, organisatieleer 

5, kennis van het bedrijfsleven 



DEMOCRATE t(m 5 Congres Rotterdam 3/4/5 april '70e 

Motie  11- Indiener Afdelingsvergadering 
Den Haag( Piege)0 

De Algeme.e idenvergadering, bijeen in. Rotterdam op 4/4/702  

Vafl oordcl at het landelijk  secretariaat tot nog toe, ondarks 

de hoog gwadeerde persoonlijke inzet, in organiatorisch 

en adminHtrîtief opzicht onbevredigend heeft gefimn.ctioneer 

draagt het Hifdbestuur op om op korte termijn  een efficient k 

werkende orgonisatie te scheppen, 

en beveeTh: ac'l dat hiertoe een werkgroep van deeks.ndige 

loden Wordt Lagesteld. 

deze motie  dent  eerst, volgend art 3. van het congres.-

reglerneni. to: de discussie te worden toegelaten. 



CONGRES DEMOCRATEN '66 

Rotterdam, 3/4/5 april 1970 

Motie 12 Indiener: afd, Groningen 

H.D. Coster 

Het Congres van D'66 bijeen te Rotterdam op L april 1970 

machtigt het hoofdbestuur van D'66, 
een telegram te versturen aan Dolle Mina, congresserend op 

en 5 april in de Jeugdherberg te Arnhem, 

van onderstaande strekking: 

D'66 wenst Dolle Mina een vruchtbaar congres toe, 

Ook D'66 meent, dat gelijkheid van aanzien en ontplooiings- 

mogelijkheden van vrouwen en mannen nog niet bereikt is,  
on  streeft naar verwezenlijking van zulk een gelijkheid,' 

Toelichting: Dolle Mina heeft een landelijk congres op 

4 en 5 april 1970, aanvang 4 april om 10 uur, 
in de Jeugdherberg Alteveer, Diopenbrocklaan 27, 

Arnhem,Te1, 085-420114. 



CONGRES DEMOCRATEN 1 66 

Rotterdam, 3/4/5  april 1970. 

Motie 13 Indiener: Dagelijks Bestuur D'66 

De ALY van D466 op 4 april in vergadering bijeen2  

van mening, dat gezien het feit dat het, tussen de 

Staten- en Raadsverkiezingen in, nuttig is als Congres 

van gedachten te wisselen over de algemene politieke 

situatie, 

besluit op het programmacongres tijd uit te trekken op 

zondag 5 april van 16.30  uur - 8.30 uur voor een open 

discussie die over deze materie zal worden gehouden, 

endraat de congresvoorzitters op, indien dit noodzake-

lijk i 2  een gewijzigde  congresorde vast te st ellen .,  

deze motie moet door de congresleiding op zaterdagmr- 
/ 

gen behandeld worden, en eerst aan de vergadering worden 

voorgelegd o± behandeling kan worden toegestaan(art 3 

Congresreglement). 

wordt vrdoci,d door Moorkr.k, 



A ( 
 Oe-c- 

m 0 T I E 

Het Congres van D'66 te Rotterdam bijeen op 34 en 5 april  1970  

overwegende dat de kiezers onze vertegenwoordigers in 

openbare lichamen kiezen voor do gehele duur van de bij do 

kieswet bepaalde termijn 

dat de kiezer or zonder meer van uit moet kinnen gaan 

dat Dt66 zich daar ook aan houdt; 

besluit dat het ongewenst is dat de gekozenen, anders 
dan door overmacht, tussentijds hun zetel prijs geven, 

of tinruilen' 
voor een zetel in een ander vertegenwoordigend 

lichaam 



AmendementenBesluitenlijot Gemeentemolitiek 

Amendement 37 16.207/ vervangen door: 

De D3/66-fractie zal de geneontenaren op 
ree/lmatige tijden en in ieder gival voor 
de/behandeling van ie begroting in de ge- 
egenheidd stellen rechtstreeks vragen te 

stellen, 
(zie art, 5 algemene inleiding gemeente-
program R'dam, indiener A.k, Lbler-Po1ling 
omclersteund door afd, verg. 

Amendement 38 16.211. schrappen 
toelichting: te detaillistisch om in lan-
delijk, :rogram opgenomen te worden. 
indiener: E.C.  Reinhardt  
ondersteund coor afd, verg. 

Amendement 39 16,213, schrappen 
toelichting: Vrijïel niet te vermijden 

'dat zo'n uitgave hoe dan ook als upreken  
j

rcor eigen arochie' zou worden beschouwd. 
nAP Uitsluitend te overwegen b.v, waar plaat-

selijke mers tekort schiet, 
indiener: E.C. keinhaudt 
ondersteund door aPU, verg. 

Amendement 40 16.216, httchnischU vervangen door 
rkomend e 

,'îndiener: Mej. E.M.A.  Schmitz  
IQ ondersteund door afd, verg. 

Amendement Lr 16.203, uwcrd ola  geweigerdil vervangen door: 
'gomotiveerd worden geweigerd" 
ondersteund door afd, verg. 

I 



M 0 V I B Ovorzaail 

Het Congres van Dt66 in vergadering te Rotterdam 3 9 4 en  5 april 1970, 

Gezien de wijze van functioneren van dit congres, 

gezien het overladen programma, 

en gezien de noodzaak de meeste onderwerpen, die reeds in sectie 

vergaderingen uitvoerig zijn behandeld nog eens in de pleno-vergaeo- 

ring te moeten behandelen, waarbij degenen die de sectie vergaderingen niet 

hebbeb kunnen bijwonen zich onmogelijk een goed oordeel kunnen vormen 

Draagt hot bestuur op bij het organiseren van congressen voortaaan de 

volgende richtlijnen in acht te nemen 

1 behandeling van programmawijzigingen en van wijzigingen in het 

huishoudelijk reglement op speciale daartoe bijeen teroepen congressen, 

waarbij ieder congres wordt beperkt tot twee of drie hoofdstukken van 

het programma resp. het H,R 

2 Op algemene congressen uituluitend actuele politieke vraagstukken, 

het fraotiebeleid en het beleid van het 11oofd bestuur te behandelen 

it.J.Ovezall 
J. v.d. Hazel 

IJ 0 D Feikema 
Aad Nujs 
Meyer  

Ge  liie  rh  lo m-Lankhout 
Gel derblom 

Top 
Brand 

Sons 
v.d. Burgt 
Wallis de Vries 
v Litsenburg 
Bark 



zie ook bijlage I'IOTIE zie ook bijlage 

Het Congres' van D'66 dhz,bnz. 

geschokt over de onvruchtbare discussie naar a.an1eiding van 
het agendapunt Beleidsplan, 

van mening dat daarbij een beleic1slan, noch iets .dat  daarop 
1 1  lijkt, noch een indicatie van wat daarin concreet gaat 

voorkomen, ter tafel is gelegd; 

van mening dat dit een partij, die ±ch voorstelt de. duide-
lijkheid in de politiek te dienen, niet mag overkomen; 

spreekt zijn teleurstelling uit dat aan het congres niet 
tenminste een aantal uitgangspunten zijn voorgelegd die het 
gezicht van D'66 voor iedereen herkenbaar maken,zoais 
in een bijlage als voorbeld, zijn genoemd; 

draagt de cenra10 werkgroep op aan ce hand van dit voorbeeld 
een prioriteitenschema .op to stellen in voor de gewone 
burger begrijpelijke taal, en wel ,v66r do gerieenteraads-
vkiezingen, opdat bereikt wordt, dat de politiek van D'66 
in alle duidelijkheid naar voren komt, 

P.Wassen-van Schaveren 
J0Goosens 
WMelgert 
F.Creemérs 
A,van der Burg 

• L,van Montfoort 
P.van Schilfgaarde 
W.Wassen 



MOTIE verI:ieg h. b. lid 

• De Algemene Ledenvergadering van D 2 66 in vergadering 

te Rotterdam bijeen op 3,4 en 5 april 1970; 

overwegende:  

'cat  de heer J. Gejd zich hoe teruggetrokken als 

kandidaatvor het H 0 B; 

dat  ht  wenselijk is naast de overgebleven kandidaat 

een andere keuzemogelijkheid te hebben; 

beslist alsnog als kandidaat toe to laten: 

Rinz1oêmhbf, wonende te Bellingwelde (Groningen) 

geboren op, 29september 1935 

beroep bedrijfsleider Opti-Nederland 

regiovertegenwoorcl±ger voor de regio Groningen 

Ondertekend door: 

S. Haagenbeek 

F,CM, van Leeuwen 

P Keet 

J .J.van der Kaaden 
R. Schieven 

de Rie 

N Sch';iarz 

A .M. Ldbler-Polling 

R.W.,Th. U3blor 



Amendementen Besluitenli,jst Gemeenteoei±tiek 

Amendement 37 16,207, vervangen door: 

De zal de gemeentenaren op 
regelmatige tijden en in ieder geval v63r 
do behandeling van de begroting in de ge-
legenheid stellen rechtstreeks vragen te 
stellen 
(zie art, 5 algemene inleiding gemeente-
program R'clam, indiener A,k, L6bler-Polling 
ornclersteuncl door afd, vorg. 

Amendement 38 16,211, schrappen 
toelichting: te detaillistisch om in lan- 
delijk rrogram opgenomen te worden, 
indiener: E.G.  Reinhardt  
ondersteund door afd. verg. 

Amendement 39 16,213, schrappen 
toelichting: Vrijrel niet te vermijden 
dat zo'n uitgave hoe dan ook als "preken 
voor eigen zou worden beschouwd. 
Uitsluitend te overwegen b,v, waar plaat- 
selijke rers tekort schiet, 
indiener: E.G.  Reinhardt  
ondersteund door afd, verg. 

Amendement 40 16,216, "technisch" vervangen door 
'voorkomende" 
indiener: Mej. E.M.A. Schniitz 
ondersteund door  aid,  verg. 

Amendement 41 16,203, "worden geweigerd" vervangen door: 
"gemotiveerd word en geweigerd" 
ondersteund door  aid.  verg. 



ie 
MOTIE 20 

De leden van D'66, in congres bijeen te Rotterdam op 

3,4 en 5 april 19702  

overwegende 

dat het beleidsplan niet volledig Pan zijn en niet even-

wichtig zal zijn indien bij de opstelling ervan niet wordt 

uitgegaan van een goeddeels afgerond programma, Iit 
het hoofdbestuur uit te bevorderen dat, voordat de op-

stelling van een beleidsplan in een beslissend stadium 

komt, aan het congres een voorstel voor  eon  nieuwe sociaal-

economische paragraaf ter behandeling aal worden voorgelegd, 

teneinde het stendrunt van i 1 66 te bepalen ten aanzien van 
tenminste de onderstaande punten 

1. Inkomensverdeling.,  

2. Structurele werhgedegenheidspolitjek; 

3; Verdeling van de sociale lasten; 

4. Structuur belastingstelsel; 

. Economische gevolgen sociaal beleid; 

6. Pens ben voor allen/ A, 0, H, / levensverzekering; 

7. Kinderbijslag/ kincleraftrek; 

8. Gezondheidszorg (A O W.B.Z O  ens,)  

9. Vereenvoudiging sociale verzekering; 

Welke punten alle  COT  lange termijn dienen te worden bezien 
en ergonomen in een stanc!pcont ten aanzien van do werking 

van ons economisch stelsel en do functie van onze sociale 

voorzieningen. 

Toeiidting Steeds blijkt dat bepaalde paragrafen, en in 

het bijzonder de sociaal-eccnoroioche paragraaf, nog om-

stige leenton vertonen. Hot sociaal-economisch beleid 
staat in ons land in hot branc1unt van le belangstelling. 
De huidige paragraof vertoont bepaald een gobrek aan 

structuur. 

JOLOMO Elders E.M. Schmitz 
A0M.Löbler-Polling J.M,Schuiten-Wilmont 
J. Mentink 0,P O J, Stijkel 
H. Mcdle P.M. van  dor Tak 

allen leden D 1 66, afdeling Rotterdam 



MOTIE 16 

Het congres van D'66 bijeen op 3,4 en 5 april 1970 te 
Rotterdam, 

Overwegende dat aantasting van het aanwezige recreatie-
areaal onaanvaardbaar is, daar dit een aantasting van 

het leefmilieu zou betekenen; 

spreekt zich uit tegen een verdere uitbreiding van 

militaire oefenterreinen in Nederland. Zo de noodzaak 

van verdere uitbreiding aantoonbaar is, zal de benodigde 
ruimte hiervoor in het buitenland moeten worden gezocht. 

Het congres besluit de programmacommissie te verzoeken 

het landelijk programma in de zin van het bovenstaande 

aan te vullen. 

voorgesteld door: 

K.Kalff 
J Traag 
J Willemse 
A. Foberse 
W. kok 
A. van Kuijk 

(Gewijzigdel MOTIE 16 

Het congres van D66 bijeen op 3, 4 en 5 april 1970  te 
Rotterdam, 

Overwegende dat aantasting van het aanwezige recreatie-

areaal onaanvaardbaar is, daar dit een aantasting van 

het leefmilieu zou betekenen; 

spreekt zich uit tegen een verdere uitbreiding van mili-

taire oelenterrejnen in Nederland ten koste van dit recrea-

tie-areaal. Zo de noodzaak van verdere uitbreiding aantoon-
baar is, zal in eerste instantie de hiervoor benodigde 

ruimte in het buitenland moeten worden gezocht of zo 

dit niet is te realiseren - zullen hiervoor in Nederland 

minder rendabele landbouwgronden moeten worden bestemd. 

Het congres besluit do 'ractie te adviseren bij het 

komende debat naar aanleiding van de nota Schut/Haex 

zich in bovenstaande zin uit te spreken 

voorgesteld door: 

V.d. Graaf  

Wonders  

Itsinga 

H, Schönau 

Sjoerds 



Hoofdstuk Vh 

DEMQERATISE PING BfD PIJÈfl LI VEN 

(Zie DEM0TÇtAAT van februri 170 blz. 15 

en van maart 1970 blz. i5-16) 

1. Motie van afkeuring (amendement i) 

Voorstander: Wallis de Vries 

Tegenstander: Nypels 

P 1k IE A M B U L Il ( 9 8 ) 

2, Amendement3 (eerste tjee Htiinea's) 

• Voorstanders Vijverberg 

Tegenstander: Top 

3 met d.  amend  ersent en 

"Ook in  ht  bedrijfsleven ordt een demokeatisering - in-
houdende  eon  verant roordingslpPicht van degenen bij wie de 
macht of het gezag berust tegenover degenen die aan deze 
macht of dit gezag zijn onderTorpen - nc.crd'sake1ijk geacht. 
Men vergist zich als men meent dat eigendom paal en perk 
zou kunnen stellen aan demokratio 
In hot stelsel yan private ondornemingsgesiijze produktie 

btekent dit een verar1tTroordlingsplict van cle ondernemings--
leiding jegens de ?reri:nemors, 
Daar het be rijfs loven in toenemende mite.-ordt gekenmerkt 

door internationale vervlechtingen dient er metkrachi 
naar óer. or clemekratisohé basis stoelende internationale 
sociaal-ekonoriicche rechtsorde te worden gestreefd 
Vanuit Ce oogpunten van jemokratie en intrrnation,a1e ge-
richtheid dienen cle pcsitids van. de algemene vergadering 
van aandeelhouders, de raad van komrsissarissen, de di-
rektio/raaci van bestuur en de persoee1sraad ounieuw te 
worden doordacht en do bevoegdheden van elk opnieuw te 
worden vastgesteld. 
Het hoogste gezag in Ce onderneming dient uiteindelijk te 
berusten bij de bedrij:l'sbvolking of haar vertegenroord±- 
ging. Van ce aandeelhouders dienen alleen zij rechtmatige 
invloed op "de hedtuuing van de onderneming te kunnen uit- 

die zich gedurende langere tijd kontraktueel aan 
d onderneming verbinden. Op  doze  wze kan tevens kx een 
effoktieve waarborg worden geschapen tegen zgn. overval--
1 

 
en. In dat kontrakt dient tevens te sierden vastgelegd, 

op welke beleidsterreinen en op welke wijze hot onderne-
mingsbestuur erant.roording aan daze kapitaalversc'ha-ffclrs 
verschuldigd is. Nagegaan moet worden, in  hoover  voor on-
dernemingen met een h±zoncl er karakte.r (kleine bedrijven, 
kapitaalintensieve bedrijven) specifieke regelingen ge-
wenst zijn. 
Een en ander zou kunnen inhouden, dat de raad van kom-
missarissen in de toekomst adviserende bevoegdheden heeft, 
de algemene vergadering van aandeelhouders zich ontwikkelt 
tot een publiek forma van informatie en diskussie, terwijl 
de aand elhouders in hot algemeen steeds het recht van an-
qute Ier beschikking staat, 



BESLUITENLIJST DEFENSIE Hfst, Vb 

Motie 16 voor 9/tegen 31/ blanco 5 verworpen, 

Motie 16a aangenomen Sjoerd verdedigd 

aanvulling: Na "worden bestemd" toevoegen "en 
zoveel mogelijk bestaande, daar niet of minder 
geschikte oefenterreinen, dienen te worden af-
gestoten11 0  

Motie 8 ingetrokken, Wordt in studie genomen. 

Amendement 1 alternatief 3 voor 18/tegen 17/ blanco 15 
plenair 

alternatief 2 vervalt 
alternatief 1 voor 17/tegen 19/blanco 14 

plenair 

Amendement 2 verworpen 

Amendement 3 verrorpen 

Amendement 4 plenum overgenomen door werkgroep 

Amendement 5 ingetrokken 

Amendement 6 3,1, ingetrokken 
- 

3.2, plenum algemene stemmen 

Amendement 7 ingetrokken 

Amendement 9 9 oor/ 25 togen/4 blanco 
ver rorpen 

Amendement 10 verïoren 
punt 33 jordt .4 
Dunt rcrdt 3,3 

Amendement 8 plenur;• ?dienc3tpi±chtigefl  verv.elt 

Areindement 11 verworpen  

emend  oment 11 plenum'. oergenemen door werkgroep  

amend  :ment 13 voor 20/tegen 10/blanco 4 pllnum  

amend  orunt 14 plenum', overgenomen door e ;rkgroep  

amend  orient 15 voor 5/tegen 15/blanco  15 verworpen 

amendement 16 plenum, overgenomen door werkgroep 
herzien o---, h cia van" veranderen in 
'herzien or grond 'v:-.n11  

amend em  nt 17 voor 21/tegen 7/blanco 7 plenum 

amendement 18 voor 12/-kogen 5/banco C plenum 
-. vervalt: "  for,  duidelijk voorbeeld vormt de NAVO t/re 

r5e milieuhygièno."  

amend  emnt  19 voor 14/tegen 15/flanco 5 plenum 

amendement 20 ingetrokken 

emendemont 21 grc:to meerierhei aangoncen0 plenum 
amendement 22 idem 



c) Toevoeging bij puntenopsoimning TI t&oeneming van cie agressi- 
viteit onder de mensen " ( overgenomen van amendement 1, toe-
lichting. 

cl) amendement 3 aangenooen zonder stemming 
e) Voorlaatste alne, 1aatsto zin "Het handhaven van, 

kosten" gewijzigd in'!Bij voortschrijding van de bevolkings-
groei gaat cie handhaving van cl iingende eisêhiîan lefbaar-
heid per individu een steeds toenemende insaxniing eisen, 
zodat deze onafwendbaar. op zeker moment moeten worden 
prijsgegeven. 
Aangenomen livoor/ 8 tegen/ 18  blanco 

Amendement 5 ingetrokken 000r indienors 
Daarvoor in de plaats, ingevoegcl in amendement 1, "L'66 acht 
het een grondrecht van de ouders hunkindert; lftebe- 

II 

Overgenomen door werkgroep 
Aangenomen 

Amendement 6 Verrorpen 1 voor/ 4 blanco/ rt. tegen 

Amendement 8 Aangonmn zonder stemming 

Amendement 9 
Eerste drie regels identiek met amendement 8 
Punten b en c in essentie gelijk aan werkgrbepvoorsteI 
Punt 26 voor/ 29 tegen/ 1 blanco naar plenum 
Compornisvoorstel workg'oep "a) men zich' bewust wordt van 
de konsekwbntids van voortdurende bevolkingsgroei, zich 
mede verantwoordel i,jk voelt voor het voork6ner daarvan en 
dus kleine gezinnen algemeen als wenselijk gaat beschouwen"; 
Aangenomen voor velen/16 tegen/ 2 blanco  

Amend  omen t oeli chtng 

"Stigma" vrnderd in brandmerk" ('ege1 7 van toelichting 
amendement) 

Voor toelichting amendement 13,  18 tegen/ 5 blanco plenum 

1,2 
Toelichting werkgroepvooistel wordt 
2e alinea toelichting van 1,1 plus oorspronkelijke toe- 
lichting 1,2 

Amendement 12,. le zin 
Gewijzigd in "Deze mentaliteitsverancldring wordt bevorderd 
door". Overgenomen door werkgroep 

Amendement 12, eerste streepje 
10 voor/ 27 tegen7 5 blanco niet naar plenum 

Amendement l25 e streep je  
12 voor/ 24 tegeT3 blahco naar plenum 

Amondement126estreje 
De woorden "en de wenselijkheid" ingetrokken door indieners 
Rest daarmee overeenkQmstip werkgroepvoorstel 

mendement 12, 7o streepje 
21 voor/ 23 tegen/ 2 blanco naar plenum 

Amendement 1,8e_streep je: amendement  15 
Amendet12oeIichtih.ng 
10 voor/ 25 tegen/ 1 blanco naar plenum 

Amendement 15 velen voor/ 7 tegen/ 1 blanco aangenomen 

Amendement 16 
Zonder laatste zin (uiteraard. . .. .genomen) velen voor/ 

7 tegen/  3 blanco Aangenomen 
-2- 



A? ' 

M 0 V I E üverzaall 

Het Congres van D166 in vergadering te Rotterdam 34  en 5 april 19709 

Gezien de wijze van functioneren van dit congres, 
- 

gezien het overladen programma, 

en gezien de noodzaak de meeste oncleruerpen, die reeds in sectie 

vergaderingen uitvoerig zijn behandeld nog eens in do pleno-vergaee- 

ring te moeten behandelen, waarbij degenen die, de sectie vergaderingen niet 

hebbeb kunnen bijwonen zich onmogelijk een goed oordeel kunnen vormen 

Draagt het bestuur op Bij het organiseren van congressen voortaaan de 

volgende richtlijnen in acht te nemen 

10 behandeling van programmawijzigingen en van wijzigingen in het 

huishuudelijk reglement op speciale daartoe bijeen teroepen congressen, 

waarbij ieder congres wordt beperkt tot twee of drie hoofdstukken van 

het programma resp. het H.R - 

2 Op algemene congressen uitaluitend actuele politieke vraagstukken,  

ht  fractiebeleid en liet beleid van hot uioofd  bestuur te behandelen 

J. Ove zal l 
J. v.d. Hazel 

IJ0D Feikema 
Aad  Nuis  
Meyer 
GelderBlom-Lankhout 

Gel derblom 
Top 

Brand 
Sons 

v. d. Burgt 
Wallis de Vries  
Ve Litsenburg 
Bark 



zie. .00k-bijIagé JIIiOTIE zie oÖkbijlage 

Het Congres van D'66 enz,enz 

geschokt over de onvruchtbare d±scus'sie naar aanleiding van 
het agendapunt Beleidsplan, 

van mening dat daarbij.:  geen beleiçlsplan, noch iets dat daarop 
lijkt, noch én indicatie van wat daarin concreet gaat 
voorkomen, ter tafel is gelegd; 

van mening dat dit een partij, die zich voorstelt de duide-
lijkheid in de politiek te dienen, niet mag overkomen; 

spreekt zijn teleurstelling uit dat aar het congres niet 
tenminste een aantal uitgangspunten zijn voorgelegd die het 
gezicht van D'66 voor iedereen herkenbaar maken, zoJ.s 
in een bijlage als voorbe1d zijn genoemd; 

draagt de.-centrale werkgroep op aan. de hand vn dit voorbeeld 
een prioriteitenschema op te stellen in voor de gewqne 
bürger begrijpelijke taal, en wel v60r de gemeenteraads 

- verkiezingen, opdat bereikt wordt,, dat de politiek van..1)66 
in alle duidelijkheid naar voren komt 

P.-Wassen-van Schaveren 
• - •JioGoosens - '': • 

WMelgert '. ,• 

F.Croemers : 

Aovan der Burg 
• : 

L.van Montfoort 
P,van Schilfgaarde 
vTWassen • , 



M0TL ver::ieig hb lid 

De Algemene Ledenvergadering van Dt66 in vergadering 

te Rotterdam bijeen o2.  3,4 en .5 april 1970; 

overwegende: 

dat de heer J. Geijs zich heeft teruggetrokken als 

kandidaat vor het H0B; 

dat het wenselijk is naast de overgebleven kandidaat 

een andere keuzemogelijkheid te hbben; 

beslist alsnog als kandidaat toe to laten: 

Rinze 3loemhof, wonende te Bellingweldo (Groningen) 

geboren op 29 september 1935 

beroep bedrijfsleider Opti-Nederland 

regiovertegenwoordiger voor do regio Groningen 

.0nderekeiid door- 

S. Haagenbeek 

.CJ4 van Leeuwen 

Th Keet 

J .J.van der Kaaden 

Th Schieven 

C.A. de  Pie  

Th  Schwarz  

A.M. Löbler-Polling 

RThTh. U3blor 



MOTIE 

De Algemene ledenvergadering van D'66 op 3 ,4 en 5 april 

1970 in vergadering bijeen te Rotterdam betreurt de ten_ 

denzieuze interpretaties van pers en politieke partijen 

inzake het gezegde van de hoer van Mierlo "Met het pistool 

op de borst" heeft er behoefte aan in dit opzicht in alle 

duidelLijkicid als partijuitspraak het volgende te stellen: 

Indien D'66 met het pistool op cie borst (±e zit er eigen-

lijk aan de trekker!) zou rorden gedongen om te kiezen 

tussen de VVD en P.v.d,A, dan zal D 1 :6 er de voorkeur aan 

geven een poging tot moord te trotseren boven sen keuze 

tussen beide, politiek verouderde partijen en gaat over 

tot de orde var  de dag. 

Toelicikting: 

Blijkbaar wordt altijd elke fatsoenlijke poging tot ge-

nuanceerde oorduidelijking prompt misbruikt, vo'al in de 

verkiezingstijd. Laten zij daarom onze woordvoerders, 

de heer van Mierloi een steun geven door een congres-

uitspraak .  

heeft een aantal essentiele vernieuwingen en 'Iijzigin-

gen van de bestaande politieke structuur te bieden. Het 

ligt niet aan ons te bezien waar rij nog het meest in de 

buurt komen, maar het ligt in tegendel aan iedere reeds 

gevestigde aartij te bezien in hoeverre zij met door D1 66 

geformuleerde principiële punten kunnen instemmen. Van de 

verklaring van andere partijen moet afhangen en door D'66 

worden uitgemaakt,of en in hoeverre sainenrerking niet die 

andere partijen mogelijk is, 

ï.g. Jansen (sportlaan, den 

Haag) 

P.W. van Baarsel 

A.M. Buurma- van der Linde 

A.M. L5b1er-Polling 

G.J.M. Lrksen 

H. Beumer 



CONGRES IOCPATIN '1 

rdam, 3/4/5  april 1970 

Motie 9 ln±ner: Rotterdam 

B.C. Rinhardt 

De algemen: lodenvergaderìno van D'6, in vergadering 

bijeen te Rotterdam op april 1970, 

over:regende 

1, dat ook de problemen waarvoor do besturen van de -voor-

al grote- gemeenten zich geplaatst zien steeds inge

kelder worden, als gevolg waarvan de taak van de gemeen-

teraad(sleden) steeds zwaarder wordt; 

2, dat de groei van do gemeenten en de voortdurende uit-

breiding van de taken van de gemeentebesturen een in-

tensief kontakt tussen de inwoners en het bestuur ener-

zijds steeds wenselijker maar anrerza.jes steoss moeilij-

ker maken; 

3, dat de vraag rijst of in de -grote- steden wordt voldaan 

aan de gedachten welke D'66 heeft over de scheiding van 

de uitoefening van macht en de controlohierop; 

L. dat hierom ernstig moet worden betwijfeld of de huisige 
bestuursvorm van de gemeenten, onder welke het raadslid-

maatschap naast een volledige werkkring moet worden uit-

geoefend, voor de grote steden nog wal voldoet aan hier-

aan uit een oogpunt van democratie te stellen eisen. 

In aanmerking nemende dat 

een subcommissie van de staatsrechtcie  on  de cie bestuur-

lijke herineeling al enige tijd o,a,  doze  problematiek be-

studeren. 

Beshoit.: 

Het HB, uit te nodigen er met klem op aan te dringen dat 

bovengenoemde commissie op zeer korte termijn, in ieder 

geval ruim v66r de installatie van de nieuwe gemeenteraden, 

rapporteren. 



CONGiRPS PMOCFATEN 1 63 

Rotterdam, 3/4/5 april 1970 

Motie 10 Indiener:  Add,  den Haag 

De Algemene Leden Vergadering, bijeen te Rotterdam op 

4 april 1970, gelet op de ublicaties omtrent het vooront- 

werp van de wet op het basisonderwijs, 

overwegende dat: 

1. iedereen na afloop van het basisonderwijs zich in een 

of ander sociaal verband verder zal ontwikkelen, zal 

leven en zal werken, 

2, van iedereen verwacht wordt dat hij in dat verband zijn 

democratische rechten zal uitoefenen, 

3, democratie zonder bijbehorende bekwaamheid zinloos is, 

4, de grondslag voor het begrip voor en het gedrag in de 

maatschappij in een zo vroeg mogelijk stadium moet wor-

den gelegd, 

, velen na het basisonderwijs nauwelijks moer algemeen 

vormend onderwijs ontvangen, 

6, de opleiding tot democratisch gedrag in de maatschappij 

niet uitsluitend aan de ouders kan orden overgelaten, 

omdat deze in vele gevallen zelf onvoldoende deskundig-

heid hebben, 

verzoekt de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 

alle benodigde initiatieven te nemen die ertoe leiden dat 

in de categorie "kennisgebieden" in ieder geval in elemen-

taire vorm wordt opgenomen het onderwerp 

MENS EN MAATSCHAPPIJ 

Toelichting: 

Gemeend wordt dat in het kader van Mens en Maatschappij" 

aandacht zou moeten worden besteed aan: 

1, staatkunde 

2, ieders rechten  on  plichten 

3, kennis van de politieke partijen 

4, organisatieleer - 

5, kennis van het bedrijfsleven 
z,00z, 



6. overzicht van beroepen 

7. economie en omgaan met geld 

8. mensenkennis 

9, redelijk denken, redeneren en samenwerken 

10, kritisch lezen en luisteren. 



DEMOCRATE',;" t(6 Congres Rotterdam 3/4/5 april t 70 

i[ot±ei Indiener Afdelingsvergadering 
Den Haag( Piege)0 

De Algeme.e denvergadering, bijeen in Rotterdam „)Ti 4/4/70, 

v'an oord-, ,1 i-'-it  het landelijk secretariaat tot nog toe, ondarIs 

de hoog g wadeerde persoonlijke inzet, in organiatorisch 

en adminitritief opzicht onbevredigend heeft gefunctioneer 

draagt he H ifdbestuur op om op korte termijn een efficient k 

werkende nrgunisatie te scheppen, 

en beveelt a'n dat hiertoe een werkgroep van desJrundige 

loden wordt tngesteld. 

deze motî'e  dent  eerst, volgend art 3. van het congres 

reglement to: de discussie te worden toegelaten. 



CONGRES DEMOCRATEN 1 66 

Rotterdam, 3/4/.5 april 1970 

Motie 12 Indiener: afd. Groningen 

H.D. Coster 

Het Congres van D'66 bijeen te Rotterdam op 4 april 1970 

machtigt het hoofdbestuur van D'66, 

een telegram te versturen aan Dolle Mina, congresserend op 

en 5 april in de Jeugdherberg to Arnhem, 

van onderstaande strekking: 

HD!66 wenst Dolle Mina een vruchtbaar congres toe. 

Ook D1 66 meent, dat gelijkheid van aanzien en ontplooiings- 

mogelijkheden van vrouwen en mannen nog niet bereikt is, 

en streeft naar verwezenlijking van zulk een gelijkheid." 

Toelichting: Dolle Mina heeft een landelijk congres op 

en 5 april 1970, aanvang 4 april om 10 uur, 

in de Jeugdherberg Alteveer, Diepenbrocklaan 27, 

Arnhem,Te1, 085_120114, 



CONGRES DEMOCRATEN '66 

Rotterdam, 3/4/5 april 1970. 

Motie 13 Indiener: Dagelijks Bestuur D'66 

De  ALIT  van D 1 66 op 4 april in vergadering bijeen, 

van mening, dat gezien hei feit dat het, tussen de 

Staten- en Raadsverkiezingen in, nuttig is als Congres 

van gedachten te wisselen over de algemene politieke 

situatie, 

besluit op het programmacongres tijd uit te trekken op 

zondag 5 april van 16.30  uur - 8.30 uur voor een open 

discussie die over deze materie zal worden gehouden, 

end asgt de congresvoorzitters op, indien dit noodzake-

lijk is, een gewijzigde congresorde vast te siel1en 

deze motie moet door de congresleiding op zaterdagmr-

gen behandeld worden, en eerst aan do vergadering worden 

voorgelegd of behandeling kan worden toegestaan(art 3 

Congresreglement), 

wordt v.rdocl,d door Moorkrk, 



/? Ot.(-- 

m 0 T I E . 

Het Congres van D'66 te Rotterdam bijeen op 3,4 en 5 april  1970  

overwegende dat de kiezers onze vertegenwoordigers in 

openbare lichamen kiezen voor de gehele duur van de bij de 

kieswet bepaalde termijn; 

dat de kiezer er zonder meer van uit moet kunnen gaan 

dat Dt66 zich daar ook aan houdt; 

besluit dat het ongewenst is dat de gekozenen, anders 
dan door overmacht, tussentijds hun zetel prijs geven, 

of 'inruilen' 
voor een zetel in  eon  ander vertegenwoordigend 

lichaam 



OL 

Amendementen Besluitenlijst Gemeenterolitiek 

Amendement 37 16,207/ vervangen door: 

De D7'66-fract±e zal de gemeentenaren op 
reg/lmatige tijden en in ieder geval voer  
de/behandeling van de begroting in de ge- 
egenheid stellen rechtstreeks vragen te 

stellen, 
(zie art, 5 algemene inleiding gemeente-
program R'dam, indiener A.k, Lbier-Polling 
omdersteund door afd, verg. 

Amendement 38 16,211. schrappen 
toelichting: te detaillistisch om in lan- 

,j...4t delijk i:rograrn opgenomen te worden, 
indiener: I.C.  Reinhardt  
ondersteund door afd, verg. 

Amendement 39 16,213, schrap-Den 
toelichting: Vrijnel niet te vermijden 

'at zo'n uitgave hoe dan ook als "preken 

jroor eigen earochie" zou worden beschouwd. 
nAJ' Uitsluitend te overwegen b.v. waar plaat-

selijke aers tekort schiet. 
indiener: E.C.  _Reinhardt  
ondersteund door  aid,  verg, 

Amendement 4 16.216, t4 chnisch" vervangen door 
rkomendo  11  

S1 indiener: Mej, E.M.A.  Schmitz  
ondersteund door  aid.  verg. 

Amendement 41 16.203, "warden geweigerd" vervangen door: 
"gemotiveerd worden geweigerd" 
ondersteund door  aid,  verg. 



/? 
M 0 T I B 0verzaall 

Het Congres van Dt66 in vergadering te Rotterdam 34  on  5 april 1970, 

Gezien de wijze van functioneren van dit congres, 

gezien het overladen programma, 

en gezien de noodzaak de meeste onderwerpen, die reeds in sectie 

vergaderingen uitvoerig zijn behandeld nog eens in de pleno-vergaee- 

ring te moeten behandelen, waarbij degenen die de sectie vergaderingen niet 

hebbeb kunnen bijwonen zich onmogelijk een goed oordeel kunnen vormen 

Draagt het bestuur op bij het organiseren van congressen voortaaan de 

volgende richtlijnen in acht te nomen 

1 behandeling van programniawijzigingen en van wijzigingen in het 

huishuudelijk reglement op speciale daartoe bijeen teroepen congressen, 

waarbij ieder congres wordt beperkt tot twee of drie hodfdstukken van 

het programma resp het H,R 

2 Op algemene congressen uituluitend actuele politike vraagstukken, 

het fractiebeleid en het beleid van het 11oofd bestuur te behandelen 

I-c 
J.  Ove zal l 
J v.d. Hazel 

IJD Peikema 
Aad  Nuis  
Meyer  
Gelde  rhlom-Lankhout 

Gel derblom 
Top 

Brand 
Sons 

v0th Burgt 
Wallis de Vries 
v Litsenburg 
Bark 



MOTIE 23 

De vergadering van D66 te Rottordan bijeen op 3,4 en 

5 april 1970, nodigt het 'hoofdbestuur uit een landelijk 

congres voor staten- en gemeenteraadsleden te organiseren 

in de eerste helft van juni 1970 teneinde te komen tot 

een afstemming van de praktische aanpak van ons werk n 

de gemeenteraad. 

..ï 0 g. van der Veen 

Z eilernaker 

Van Boetzelaer 

Mevr. Geldeblom 

J .J. van der Kaaden 

M 0 T I E 

ingediend door A.C.de Goederen en H,Diederik en aangenomen op de 
sektievergadering Abortus. 

De Algemene iedenvrg'doring von Iemcor.:,t n' 66, o 3, L en 5 
april bijeen, 

cver:regene dat oc snoedig mogelijk en ein dient to komen 
aan Co  toes  tand t zlîs vrouwen bij 'ï±o  eon  cuicielijke, 
door artsen v:Lstge toirde not: draak tot bot ondergaan van 
riangerscbapsonderbreaing arn'îerig is, vaak geon  hula  :'rordt 
geboden, 

spreekt als  hoar  nenin  nit,  ,: at C rhC'kLve het inatiatief 
tot de stichting van opociade kliniek m voor zuanger-
schapsancerbremiug rorOs beoogd  oar  ITIladIC ( tichting 
voor m.Cisch var n'c roerde r!angC racharson: embreking) als 
een vo--rant  roorce nee:. opt055ing ienc toorcrden goateund, 
maar dot hiern: strset alle kracht gestreefd moot worden 
naar he op korte Israijn openen resp. uitbreiden van do 
mogelijkheid tot rwongarocha':s onderbreking  ran  alle 
rie !ce nhuizon, 



zie ook bijlage MOTIE zie ook bijlage 

Het Congres van 3J'66 thiz,enz, 

geschokt over de onvruchtbare discussie naar a.anleidjng van 
het agendapunt Beleidsplan, 

van mening dat daarbijeen beleidsplan, noch iets dat daarop 
lijkt, noch een indicatie van wat daarin concreet gaat 
voorkomen, ter tafel is gelegd; 

van mening dat dit een partij, die ich voorstelt de, duide 
lijkheid in de politiek te dienen, niet mag overkomen; 

spreekt zijn teleurstelling uit dat aan het congres niet 
tenminste een aantal uitgangspunten zijn voorgelegd die het 
gezicht van D'66 voor iedereen herkenbaar makenj»zo'als 
in een bijlage als voorheld., zijn genoemd; 

draagt de centrale werkgroep op acri ce lianci van dit voorbeeld 
• 'een' prioriteitenschema p te stellen in voor de gewone 
burger begrijpelijke taal, en wel ,v66r de gesieenteraads-

've±'kiezingen, opdat bereilkt wordt, dat de politiek van D'66 
in alle duidelijkheid naar voren komt, 

P,-,,Jassen-van  Schaveren 
J.Goosens 
lMelgert 
F,Creemérs 
A,van der Burg 

, 

L0van Montfoort , 

P.van Schilfgaarde 
W,Wassen " 



Bijlage bij motie over beleidsuitgangspunten 

ingediend door. Plassen-van Shaveren en 7 anderen 

Voorbeelden van konkrete uitspraken die D'66 
zr goed zou kunnen doen 

-Staatsrecht 
gescheiden verantwoordelijkheid van regering en kamer; 
uitbreiding controle-carae±to:Lt fracties.; 
minister-president rochtstroeIk:s gei::ozen door de burgers; 
zittingstermijn regering ten minst.vier jaar met mogelijke 
tussentijdse vervanging van ministers, 
bij tussentijdseval van het abinetonmidde1lijke ont-
binding van do tweede kamer; 
verkiezing volksvertegenwoordigers door een meervoudig 
dist.riktensteloel personen kiezen en geen lijsten. 

Vrijheicisrechten 

verdeling van zoîel zaatsckappel±jke als specifieke 
gezinstaken over man, vrouw en kinderen volgens individuele 
aanleg en voorkeur. Daartoe crc1es,  fart-time banen voor  
than  en vronw ten sterkste bevorderen; 
verdediging van de clemokratiecke Vrijheden en financiering 
van maatschappelijke experimenten van groeperingen als 

f Damslapers, sot.drug gebruikers 0 d 

Justitie 
afschaffing van het zgn, 'geheim van cle raadkmer' 
aparte selektie en opleiding van strafrechtelijke leden 
van de rechterlijke macht, openstelling van funkties in 
do strafrechterraak voor afgestudeerden in de  miens-
wetenschappen (sociologie, psychologie

11  
) na aanvullende 

opleiding in het strafrecht; 
afschaffing gevangenisstraf; 
ruime financiering van begeleidingsexperimenten, waarbij 
de toekomoti e plaats van cie normbreker in de samenleving 
centraal staat. 

Buitenlandse politiek en defensie 

Afschaffen van ecn  nicer  dan funktioneel onderscheid tussen 
Cie rangen en tussen cie krijgsmachtOncicrdelen; afschaffen 
van alle uniformen ciie meer zijn dan cïorkkleding; 
losmaking van west-europa uit bondgenootschap met VS 
en integratie van alle krijgsreachten in W 0 E,voor defensieve 
politionele doeleinden. 

Ontwikkelings samenwerking 
Afwijzen van be--cl-ie ri-,iing van eigen ekonorsische belangen 
voorzover de behartiging daarvan ten koste gaat van 
ekonomisch zwakke land— 

en-Sociaal- en ekonom±cch beleid 
Vaststellen minimum en maximum-inkomen; 
alle macht in het bedrijf moet kontroleerhaar zijn door 
alle geledingen van het bedrijf; 
D'66 acce-pteert verdere verhoging van de belasting op het 
inkomen ter financiering van ce welvaartstaat 0 

kil i euhygi ene 

Hoogste prioriteit voorzieningen lucht- en waterverontrei-
niging; achtorstcclling ekonoriuische groei bij bescherming 
mens en milieu; bevorderen openbaar vervoer ten koste van 
particulier vervoer, 



MOTIE ver1:ieg h.0b0 lid 

De Algemene Ledenvergadering van Dt66 in vergadering 

te Rotterdam bijeen op 3,4  en 5 april 1970; 

overwegende: 

dat cie heer J. Gej's zich hoe teruggetrokken als 

kandidaat voor het H.B. 

dat het wenselijk is naast de overgebleven kandidaat 

een anderekeuzemogo1ijkhèid te hebben; 

beslist alsnog als kandidaat toe to laten: 

Rinzë Bloemhbf, wonende te Bellingweldo (Groningen) 

geboren op, 29september 1935 

beroep bedrijfsleider Opti-Nederland 

regiovertegenwoorciiger voor de regio Groningen 

Ondertekënd door: 

S. Haagenbeok 

E.COM  van Leeuwen 

P. Keet 

J.J. van der Kaaden 

R. Schieven 

C.A. cie Rio 

N, Schrarz 

A,h. L5bier-Polling 

RW,Th. L3blor 



Motie av, iefensie 2, fienstaiLicht 

D'66 bijeer  ore  iLV van   

- overwegende do etc  afetanci burger militair 

overwegce dçd doorde aard van het militaire hand-
werk een zekere afzondering van d buugerinaatschappij 
onvermijdelijk lijkt 

- 

- overwegende de aanzienlijke mogelijkheden tot machts-
/middel van uitoefening en manipulatie oor/de gewapende macht, 

oprecht als zijn mening uit dat , -  gezien democrthtische 
cent-role  dn uit dogpunt toenadering burger - militair 
Ce dienstplichtige militair een wdzonlijke functie heeft 
in een democratische samenleving; 

concludeert over ins dat het probleem dienstplicht ge-
zien moet wordenin het. kadï van vervangende dienst-
plicht 

W.  Wassen  
J. Goosens 

- •- T'1. Melgert 
- - 

- F. Creamers 
P. Waoden-vSchaverOn 

ToelIchti~ig - - 

De opstand der genaraais tegen de. onaThankelijkieid van 
Algerije miolukte doordat de dienstplichtige militairen 
weigerden uit te rukhen 



Hoofdstuk Vh 

• DDMQKRATISBfiNG BIlD.lIJFlLEvFN 

(Zie DEMOTÇAAT van fehruri 170 blz. 35 

en van maart 1970 blz.,  15-16) 

1. Motie van afkeuring (amenoment i) 

Voorstander: Wallis de Vries 

Tegenstander: Nypels 

P II. B A N B U II D ( 9 8 ) 

2, Amendement 3 (eerste tjee elinea's) 

Voorstander: Vijverberg 

Tegenotcincler: Top 

3 Voors tel-worhgroepj metd amendementen 
1g t  

U Ook in 1at bedrijfsleven Tordt een demoPratis  cuing  - in-
houdende  eon  vo --,-, ant  r00rc7ings1pichtvan degenen bij wie de 
macht of het gezag berust tegenover degenen die aan deze 
macht of dit gezag zijn onder Torpen - noordaakelijk geacht. 
Men vergist zich als men meent dat eigen:lom paal en perk 
zou kunnen stellen aan demokratie, 
In het stelsel yan private ond ern3rningsgeei:ze produktie 

betekent dit een verarit:roordingsplict van de ondernemings-
leiding jegens de c k re rernears 
Daar het he rijfsieven in toenemende mate. -ordt gekenmerkt 

door internationale vervlechtingen dient er met'--=acht 
naar Oen ce demtkratisci-ad basis stoelende internationale 
sociaal-ekonomioche rechtsorde te worden gestreefd. 
Vanuit de oogpunten  an  cjemokratîe en intrnationn1e ge-
ricktheid dienen cle pcs±tizs- van de algemene vergadering 
van aandeelhouders, da  mad  van kommissarissen, de 1i-
rektie/raad van bestuur en de porsoieelsraad om:nieuw te 
worden doordacht en cle bevoegdheden van elk opnieuw te 
worden vascgesteld. 
Het hoogste gezag in de onc1ernemiig dient uiteindelijk te 

berusten bij de bodrijlshevolking of haar vertegen-roordi-
ging. Van de aandeeloders dienen alleen zij rechtmcctige 
invloed op de bedturing van de onderneming te kunnen uit-
oefenen clie zich gedurende langere tijd kontraktueel aan 
cl onderneming verbinden. Op  doze  4ze kan tevens mm een 
effektiove waarborg worden geschapen tegen zgn. overval-- 
len. In dat kontrakt dient tevens te T -loudon vastgelegd, 
op welke beieiclsterrei,nen en op welke wijze het onderne-
mingsbestuur erantoording ann daze knpitaalverscha-ffdrs 
verschuldigd is. Nagegaan moet wordeii, in hoever voor on-
dernemingen met een bizonder karakter (kleine bedrijven, 
kapitaalintensieve bedrijven) specifieke regelingen ge-
wenst zijn. 
Ben en ander aou kunnen inhouden, dat de rand van kom-
missarissen in de toekomst adviserende bevoegdheden heeft, 
de algemene vergadering van aandeelhouders zich ontwikkelt 
tot een publiek forum van informatie en diskussie, terwijl 
de aand relkoudiers in het algemeen steeds het recht van an-
qute ter beschikking staat. 



DEMOKdATIS1ING BI 1JfSIVEN (vervolg) 

Bij de huidige verdeling van de bevoegdheden doorkruist de ver-
antwoceclingsplicht van de gxzag,  machthebbqnden tegenover hen 
die aan cl ze macht zijn onderworpen. Het systeem van e±chsr 
oligarchische klausules maakt"te mtchtsverhouclingen in cle top 
van ondernemingen geheel  on  al oncloor' ichtig en dient te wor-
den afgeschaft." 

Voorstander Van der Do -,s de ViliLehois 

Tegenstander Brand 

L. ii t-Item (in te passen in do proambule) 

"De mogelijke nadelen van een 'Ve liodige overdracht van de be-
voegdheden van aar,deeahouclers en kooaissarissen aan een per-
soneeleraaci zijn onbekend in kiantitatieve zin in 'do 1'Teder-
lancise situatie, Afwegen tegen  dc  onmisknbare veordelen is 
is daarom niet mogelijke Daarom staat D'66 voor  clot  ten spoe-

digste he„-on - en wordt met het opdoen van, enige ervaring, 

door bij een aantal (semi)overheiclsondernemingen alle be-
voegdheden over te dragen aan  eon  porsoneelsraaci,. bijv. X 
StaatsL'ijjnen, Hoogovens, Nationanl huchtvaartlaboratorium, 
TNO  ens,"  

Voorstander: Nooteboom 

Tegenstander: ? 

PERS ONEELOIIAAL' (9.81) 

5.anrd Amendement 7o` 

Punt d0 - Tekst achter laatste streepje vervalt. 

Voorlaatste zin is volgt te :Lezen: 

'Bedrijfssluitingen, fusies, ingrijpende wijzigingen in de be- 
drijfsorganisatie en verploatsingen  behoeven de instemming 
van cle personeelsraad'" 

Voorstander: Nypels 

Tegenotonder: ? 

K t  IL  Li I S S A I.1 S SE N ( 9' • 82 

6, Amendement C 

Toelichting: Brand 

7. Amendement  3 (3e en Le alinea) (toe te voegen achter punt b0 
van amendement 8) 

Voorstander: Vijverherg 

Tegenstander: Top 



BfSLUITENLIJST DEFENSIE Hfst, Yb 

Motie 16 voor 9/tegen 31/ blanco 5 verworpen. 

Motie 16a aangenomen Sjoerd verdedigd 

aanvulling— Na "worden bestemd" toevoegen "en 
zoveel mogelijk bestaande, maar niet of minder 
geschikte oefenterreinen, dienen te worden af-
gestoten" 

Motie 8 ingetrokken. Wordt in studie genomen. 

Amendement 1 alternatief 3 voor 18/tegen 17/ blanco 15 
r1enar 

alternatief 2 vervalt 
alternatief 1 voor 17/tegen 19/blanco iLi 

plenair 

Amendement 2 verworpen 

Amendement 3 ver.-rorpen 

Amendement 4 plenum overgenomen door werkgroep 

Amendement 5 ingetrokken 

Amendement 6 3l, ingetrokken 
3.2, plenum algemene stemmen 

Amendement 7 ingetrokken 

Amendemént 9 9 oor/ 25 tegen/4 blanco 
verrorpan 

Amendement 10 vorroen 
punt 3 3 eorc!t 3.4 
funt 34 ;rcrdt 33  

Amend  ement 8 plenum ienotpl±ehtige" verv1t 

Amendement 11 vervorpen 

amendement  IL  plenum. overgenomen door w3rkgr00p  
amend  :ment 13 voor 20/tegen 10/blanco 4 pllnfm 

amendeimnt 14 plenum, overgenomen door •i rkgroop 

amendement 1 voor 5/tegen 15/blanco 15 verworpen  

amend  emont 16 plenum, overgenomen door werkgroep 
h ooien oc. h sic van" veranderen in 
herzien ce grond van' 

amendemnt 17 voor 2k/tegen 7/blanco 7 plenum 

amendement 18 voor 12/togen 5/bLanco C plenum 
vervalt. " ken duidelijk voorbeeld vormt de NAVO t/m 
en c[e milieuhygiëne.  11  

amendemnt 19 voor 14/tegen 15/.;lanco plenum 

amendement 20 ingetrokken  

amend  ement 21 gre:te moord orhei aangenomen, plenum 
amendement 22 idem 



PROTOCOl BEVI. .IcINGSPO ITIEK 

4 arii 97O 

Voorzitt-r va Dijk 
Notuien mevr. lvieo-er 

VraaKnjnciiee Is r reedo thans ceo. actief ovrheicjs 
beieid, g icht c  ht  ot staan be ngen van I b vo kingogroei 
nodig. 
Beveotidende beantjo rein van doaja v ag SCi inhouden 
v rwer1in vao, de aen.o:en:on 21G,,Ld,1L 9 21 

Bevestigend beantw ord aot 7 s te men te en, een blanco 
0V reldign e eheid vor 

Amencedeaate oan niat n -,-,Ir enum. 

Or. evooreid  

Slechts te. st  .i. ou . n i rose hsoa-: a ni.•:t lasts  in 
hot roIram a !!ro.er..ed, a ondecrdeoc; Cfl rT.ra  eels  za - en 
in  undo  in OV1OLO.-  I . vo or.je v- tss  alien  

Bij, a caaatie aan..enoman 

Amendairnt IL, le  alinea  

L  "noel  ewoa en vervangen door  " Tat  onjoist zou a! n" 
e-el 9 wordt be.aiing van hun aindertal door de ouders, 

moet reeds nu, ook door dloverheid, een actief 
beleid gevoerd vjorden, om do bevolkindsgroei 
in Nederland op den duur tot staan te brengen, 

aangenomen als boven gewijzigd 
overgenomen door de werkgroep 

Amendement 14 le alinea 

Toegevoegd iordt laatste zin van 1,1, luiciend 11  Uiteraard dienen 
de beslissingen, ook t.a.v. dit beItid, op democratische wijze 
met inspraak van alle groeperingen van de bevolking en in alle 
openheid tot stand te komen." 

aangenomen 35 - 16, blanco 14 

Amendement 1, 2e alinea 

Door 5mendeerder voorgestelde Ie alinea wordt vervangen door 
tD 1 66 meent dat in de bevolkingspolitiek alleen dwingende eisen 
van leefbaarheid het criterium zijn 11  

aangenomen 
overgenomen door de werkgroep 

Oorspronke1ijkeprearnbu1e 

Ie zin aangenomen, 2e zin : door werkgroep ingetrokken 

Amendeirient—l_,  toelichting g 14 voor, 10 tegen , 17 blanco 

naar plenum 

Oorspronkelijke toelichting werkgroep bij 1,1 werkgroep hand-
haaft tekst met volgende wijzigingen 

a) 2e alinea verhuist naar 12 
b) amendement 4 aangenomen zonder stemming 



c) Toevoeging bij puntenopsornrning T, teoenem±ng van de agressi- 
viteit onder de mensen " ( overgenomen van amendement 1, toe-
lichting. ) 
ci) amendement 3 aangen:;ren zonder stemming 
e) Voorlaatste a1nea, laatste zin "Het handhaven van. 

kosten" gewijzigd in !Bij  voortschrijding van de bevolkings-
groei gaat cie handhaving van dringende eisflThran leefbaar-
hei-cl per individu een steeds toenemende insning eisen, 
zodat deze onafwendbaar. op zeker moment moeten worden 
prijsgegeven. 
Aangenomen livoor/ 8 tegen/ lu blanco 

Amendement  ingetrokken door ineieners 
Daarvoor in de plaats, ingevoegd in amendement 1, "fi'66 acht 
het een grondrecht van de ouders hun kindertal: zelf te be- 

Overgenomen door werkgroep 
Aangenomen 

Amendement 6 Verrorpon 1 voor/ 4 blanco/ rest ,  tegen 

Amendement 8 Aangonmn zonder stemming 

Amendement 9 
Eerste drie regels identiek met amendement 8 
unten b en c  an  esoentiw. gelijk aa lTerkgroepvoorstel 

Punt à 2b voor/ 29 tegen/ 1 blanco naar plenum 
Compromisvoorstel workg'oep "a) men zich bewust wordt van 
de konsekwbnties van voortdiirencie bevolkingsgroei, zich 
mede verantwoordelijk voelt voor het voork6mçrt daarvan en 
dus kleine gezinnen a3gemQen als wenselijk gaat beschouwen"; 
Aangenomen voor velen-11-6 tegen/ 2 blanco  

Amend  emen 9 toela chg 

"Stigma" vrinderd in 'brancimerk" ('egel 7 van toelichting 
amendement) 

Voor toelichting amendement 13, 18 tegen/ 5 blanco plenum 

l2 
Toelichting POP- r2 wordt 
2e alinea toelichting van ll plus oorspronkelijke toe- 
lichting 12 1.  

Amendement 12,1e zin 
Gewijzigd in "Deze mentaliteitsverandering wordt bevorderd 
door". Overgenomen door werkgroep 

Amendement 12, eerste streepje 
10 voor/ 27 tegen7 5 blanco niet naar plenum 

Amendement 12,__ 5e streepje  
12 voor/ 24  tege7 3 blanco naar plenum  

Amend  e men126estrepje 
De woorden "en Ce wenselijkheid" ingetrokken door indieners 
Rest daarmee overeenkomstig werkgroepvoorstel 

Lmendement_12,7ëstreepje 
21 voor/ 23 tegen/ 2 blanco naar plenum 

Amendement 18e_streepje amendement 115 

Amendement 12 elich t iling 
10 voor/ 25 tegen/ 1 blanco naar plenum 

Amendement 15 velen voor/ 7 tegen/ 1 blanco aangenomen 

Amendement 16 
Zonder laatste zin (uiteraard— . . genomen) velen voor/ 

7 tegen/  3 blanco Aangenomen 

-2- 



laatste ain velen voor/l0 tegen/3 blanco. 
Aangenomen 

Amendemen"tl7 . Aangenomen zonder stemming 

_ Ar, 214voor/27 teen/ 6 blanco plenum 

Adendem(-,ittl9 velen voor/ 7 tegen/ '6 .blanco . aangenomen 

Amendement 20 zonder toelichg 
17 vor/ 37 tegen/  5  blanch  plenum 

Amendemen elicg 25 veer/. 26 tegen/13 blanco 
naar plenum 

•1.4 conlromisvcs tel roeIo 
Ie zin, oorspronkelijk 1,4 eerste zin (Hoewel de •. . 

toe te kennen) vervangen door toelichting amendement 20 
Athgenoinen 44 voor/ 0 tegen/9 blanco 

Amendement 22 
Ie doel. 2 voor/ 26 tegen/ 3 blanco 
2e deel- 8 voor/ 14 tegen/ 13 blanco 
Verworpen. Niet naar plenum 

Amendement 23 
Gestemd over überhaupt opnemen van migratie-artikel in 
de geest van l.5 4 voor/ velen tegen. 
Wer.groep trekt, :1,5 in, Amendement .23 vervalt. 

Amendement "24 Ingetrokken' 

Amendement 25 Overgenomen door werkgroep 

Amendement 26 Ver rpen met 1 voor./ rest tegen 

Amendement 27 7 voor/18 .tegen/ 5 blanco niet naar plenum 

Amendement 28 ingetrokken 

van werkgroep bevolkingspolitiek en H. Diederik 

De leden van D'66 in congres bijeen te Rotterdam op 
3,4 en 5 april 1970; .. 

van mening 

dat in paragraaf 14,4 "Geboorteregeling" (oude titel. ; 
"bevolkingspolitiek") van hot hoofdstuk Volksgezond-
heid ontbreken artikelen betreffende steriliteits 
bestrijding; 

dat het verder terugdringen van de onvrijwillige onvrucht-
baarheid voor betrokkenen va groot belang is; 

dat desbetreffend wetenschappelijk onderzoek en medische 
activiteiten dienen te worden gestimuleerd; 

do werkgroep gezondheidszorg 22 de paragraaf 
"geboorteregeling" in bovenbedoelde' zin aan te 
vullen en ook overigens te moderniseren, 

-3- 



M0IE Overzaail 

Het Congres van D'66 in vergadering te Rotterdam 34 en  5 april 19709  

Gezien de wijze van functioneren van dit congres, 

gezien het overladen programma, 

en gezien do noodzaak de meeste onderterpen, die reeds in sectie 

vergaderingen uitvoerig zijn behandeld nog eens in de pleno-vorgaoe- 

ring te moeten behandelen, waarbij degenen die , de sectie vergaderingen niet 

hebbeb kunnen bijwonen zich onmogelijk een goed oordeel kunnen vormen 

Draagt hot bestuur op bij het organiseren van congressen voortaaan de 

volgende richtlijnen in acht te nomen 

1 behandeling van programmawijzigingen zigingen en van wijzigingen in het 

huishoudelijk reglement op speciale daartoe bijeen teroepen congressen, 

waarbij ieder congres wordt beperkt tot twee of drie hoofdstukken van 

het programma resp. het H.R 

2 Op algemene congressen uitaluitend actuele politieke vraagstukken, 

hot fractiebeleid en het beleid van het '1oofd bestuur te behandelen 

J. Ove zal l 
J. v.d. Hazel 

IJ0D Peikerna 
Aad  Huis  
Meyer 
Gelder]Dlom-Lanithout 

Gel derbiom 
Top 

Brand. 
Sons 

v.d. Burgt 
Wallis de Vrie 
V. Litsenburg 
Bark 



MOTIE 23 

De vergadering van D'66 te 2Rotterdain bijeen op 3,4  on  

april 1970, nodigt het hoofdbestuur uit een landelijk 

congres voor staten- en, gemeenteraadsiden te organiseren 

in de eerste helft van juni 1970 teneinde te komen tot 

een afstemming van de praktische aanpak van ons werk n 

de gemeenteraad. 

ag. van der Veen 

Zeilemaker 

Van Boetzelaer 

Mevr. Geldeblom 

J .J. van der Kaaden  

MOTIE 

ingodilenci. door A.C. de Goederen en H9Died.erik en aangenomen op de 
sektievergaclering Abortus. 

De Algemene ledenvrgoc.e:cing van bi ;crat:n' 66, o: 3, L. en 
april bijeen, 

cver.îegen.e dat  so  spoedig mogelijk een ein dient te komen 
aan de toe and bat slds vrcawen bij  ii,  een buicJeiijke, 
door artsen vostge telde noodzaak tot hot ondergaan van 
s;rangerscbapzonberhreaing aanroa:Lg is, vaak ge.n  hula  .Tor--I t  

geboden, 

spreekt als haar mening  nit, derhalve het in-  tiatief 
tot de stichting von speciale klinieken voor oranger-
schapsonderbretciag sca±s b000gc4 . oer TI1O (tichting 
voor mdisch 1Ternt roerde zrangerscherson: erbreking) als 
een verant roorbe noodoplossing dient to - Tcrden geeteund, 
maar  clot  hiernaast met alle krocht gestrooid most corben 
naar hoc op korte ooraijn openen :cesp. uitbreisen van de 
reogelijt:heid tot \Tong0050horzc.nberbreking aan alle 
ziekenhuizen 



zie. .oèkb±jIa''"MOTIE zie 'oÖk'b±jlage 

Het Congres van D'66 enz4 enz0 

geschokt over de onvruchtare discus'sie naar aanleiding van 
het agendapunt Beleidsplan, 

van mening dat daarbij geew beleidsplan, noch iets' dat daarop 
lijkt, noch een indicatie van wat daarin concreet gaat 
voorkomen, ter' tafel is gelegd; i. 

van mening dt dit een. partij, die zich voorstelt de duide-
lijkheid in de politiek te dienen, niet mag overkomen; 

spreekt zijn teleurstelling uit dat aani het congres niet 
tenminste een aantal uitgangspunten zijn voorgelegd die het 
gezicht van D'66 voor iedereen herkenbaar maken, zç.ls 
in een bijlage als voorbeeld zijn genoemd; - 

draagt de. cenfral werkgroep op aan. de hand vn dit voorbeeld 
een  prioriteitenschema op te stellen in voor de gewone 
'bürger heg±jpelijke taal, en wel v66r de gemeenteraads 

- verkiezingen, opdat bereikt' wordt,. dat de politiek van,,D'66 

- 
in alle duidelijkheid naar voren komt 

P .-Wassen-van Schaveren 
- - 

.J.oGoosens 
W.Melgert  

FCro-emers 
Avan-.de.r Burg  
L,van Montfoort 
P,van, Schilfgaarde  

- WWassen ' ' . 



Bijlage bij motie over beleidsuitgangspu.nten 

ingêdiid d'dor P. Wass;envan Savërèi en '7 anderen 

Voorbeelden van konkrete uitspraken die D'66 
zrgoe.d zou kunnen doen : 

-Staatsrecht 
gescheiden verantwoordelijkheid van: regering en kamer; 
uitbroiciing controle-capacttct fracties, 
aiiniter-presi(Jent rechtstreeks gekozen door de .burger; 
zittingstermijn regering ten minste vier jaar met mogelijke 
tussntijdse vervanging. va'i ministers ; 

b-tj tussentijdse vol van het kabinet on1dûellije ont-
binding van de tweede hamer; 
verkiezing volksvertegenwoordigers door een meervoudig 
distriktenstelsel personen kiezen en geen lijsten.  

Vn jhe:Llsrechton.. . 

verdeling van zo'rol riaatscharpelijke als specifieke 
gezinstaken over man, vrouw en kinderen volgens individuele 
a:anlog  on  voc -'eur. Daartoe crecios art.timc banen voor 
man en. vloirr ten sterkste bevorderen, 
verdediging van  so  denokrotsc e vrijheden en inanciçning 
van  meats  chaapolijke . experiienten van 

1
groepe'ingen al' 

Damnslapero, soft-drug gebruikers e,d. 

Justitie 
afschaffing van het zgn. geheim van cl  radki mr 
aparte selektie  on  opleiding van strafrëdhtolij,ko leden 
van de rechterlijke macht, openstelling v.-in funi±ies in 
do strafrecht  irk  voor '2gesude rc'en in de mens-
wetenschappen (sociologie, psychologie) na aanvullende 
opleiding in het strafrecht; 
afschaffing gevangenis straf; 
ruime financiering van begeleidingsexperimenten, waarbij 
cle toekousti e plaats van de normbreker in do samenleving 
centraal staat. 

Buitenlandse politiek en defensie 

Afschaffen van  eon  meer dan funktionoel onderscheid tussen 
de rangen  on  tussen cie knijgsmechtOndsrdelen; afschaffen 
van alle uniformen die  mean  zijn dan workkleding; 
losraaking van west-europa uit bondgenootschap met VS  
on  integratie van alle krijgsmachten in WE,voor defensieve 
politionele doeleinden.  

Ontwikke  lingo  samenwerking 
Afwijzen van bese ljieri-.l :Lng eigen ekononische belangen 
voorzover cle behartiging daarvan ten koste gaat van 
ekonoeisch zwakke landen. 

Sociaal- en ekonomiech beleid ------------- 
Vaststellen m±n±muii en ximum-inhomen; 
alle macht in het bedrijf 'noot kontroleerbaar zijn door 
alle geledingen van het bedrijf; 
D'66 accepteert verdere verhoging van cie belasting op het 
inkomen ter financiering van de welvaartotaat, 

Milieuhygiene 

Hoogste prioriteit voorzieningen lucht- en waterverontrei-
niging; achterstelling ekonomioche groei bij bescherming 
mens en milieu; bevorderen openbaar vervoer ten koste van 
rr+i C1 I c-yr' rrflG'T' 



MOTIE ver:ieg h.b. lid 

De Algëmene Ledenvergadering van Dt66 in vergadering 

te Rotterdam bijeen op 3,4 en 5 april 1970; 

overwegende: 

dat de heer J Geijs zich heeft teruggetrokken als 

kandidaat voor het HaBo 

dat het wenselijk is naast do overgebleven kandidaat 

een andere keuzemogelijkheid te hbben; 

beslist alsnog als kandidaat toe to laten: 

Rinze loemhof, wonende to Bellingweldo (Groningen) 

geboren op Zg september 1935 

beroep bedrijfsleider Opti-Neclerland 

regiovortegenwoorcliger voor do regio Groningen 

0nder1ekend door: 

S. Haagenbeek 

PCJJi van Leeuwen 

P Keet 

J .J.van der Kaacien 

R. Schieven 

C.A. cle Rio 

N Sch;arz 

A.M. L5bler-Polling 

RWTh, Uiblor 



Motie ta0v Defeno±e 2. IDinotaL±cht 

De ALO V, van D'66 in vergadeuing bijeen op 

- overwegende do grote afstand burger militair; 

- overwegende dat door de aard van het militaire hand-
ïek een zeere 2oonr rino van r e buagecmt Cflap13 
onvermijdelijk lijkt; 

- 

overwegende de aanzienlijke mogelijkheden tot machts-
/m±ddel van uitoefening en manipulatie ±oor/de gewapende macht, 

oprecht als zijn mening uit dat - gezien democrthtische 
controle en uit oogpunt toenadering burger militair 
de dienstplichtige militair oen tezenlijke functie heedt 
in een democratische samenleving; 

concludeert overigens dat het probleem d±:mstplicht ge- 
zidhiooet 'rorden in het kader van val-lende dienst-
plicht. 

W, Wassen 
J. Goosens 
W. Melgert 
F. Creemers 
F, Wassen-vJ30haver0n 

Teelic'htii  

De opstand der genornalo tegen de onafhankelijkheid van 
Algerije mislukte doordat de dienstplichtige militairen 
weigerden uit te rukken. 



MOTIE 

De Algemene ledenvergadering van D'66 op 3,L en $ april 

1970 in vergadering bijeen te Rotterdam betreurt de ten-

denzieuze interpretaties van pers en politieke partijen 

inzake het gezegde van de heer van Mierlo "Met het pistool 

op de borst" heeft er behoefte aan in ut opzicht in alle 

duidelLijkbeid als partijuitspraak het volgende to stellen: 

Indien D'66 met het pistool op de borst zit or eigen- 

lijk aan de trekker) zou irorden gediongen om te kiezen 

tussen de VVD en P.v.i,A, dan zal D 1 ,6 er de voorkeur aan 

geven een poging tot moord te trotseren boven een keuze 

tussen heide, politiek verouderce partijen en gaat over 

tot de orde va de dag. 

Toeiickting: 

Blijkbaar wordt altijd elke fatsoenlijke poging tot ge- 

nuanceerde rorduidelijking prompt misbruikt, voal in de 

verkiezingstijd. Laten iTij daarom onze woordvoerders, 
L.c 0  de heer van 1,11ier-Lo., een steun geven door een congres- 

uitspraak - 
W66 heeft een aantal essentiele vernieuwingen en ïijzigin-

gen van de bestaande politieke structuur te bieden. Het 

ligt niet aan ons te bezien waar rij nog het recent in de 

buurt komen, maar het ligt in tegendei aan iedere reeds 

gevestigde vartij te bezien in hoeverre zij niet door D'66 
geformuleerde principile punten kunnen instemmen. Van de 

verklaring van andere partijen moet afhangen en door D1 66 
worden uitgemaakt,of en in hoeverre samenrerking niet die 

andere partijen mogelijk is. 

i.g. Jansen (sportlaan, den 

Haag) 

P.W. van Baarsel 

A,M, Buurma- van der Linde 

A.k. L$bler-Polling 

G.J.V. Erksen 

H. Beumer 



Motie van orde 

Do vergadering, door aanvaarding van me-bio 13 erkennende 
dat het van belang is tijd uit te trokken voor diskussie 
over de toespraak van onze voorzitter2  
beseffende dat hierdoor de diskussiebijd over het beleidsplan 
zal moeten worden bekor, 
van mening zijnde dat het beleidsplan het meest belangrijke 
onderwerp van dit congres vormt, 
raagt de congresvoorzitter op de diskussietijd over de rede 

van de heer Beekmans te beperken tot maximaal een half uurs 

H. J. S, Meyer 
H E M, Gelderblom .-Lankhout 
C,Wegener  Slee  swi jk 
J. Essers -. Coenen 
H Gelderblom 
J. Brand 
ÂLb1er- Polling 



mOTIE. 

Het Congres van D1 66 te Rotterdam bijeen op 3,4  on  5 april 1970 

overwegende dat de kiezers onze vertegenwoordigers in 

openbare lichamen kiezen voor do gehele duur van de bij de 

kieswet bepaalde termijn 

dat de kiezer er zonder moor van uit moet kunnen gaan 

dat Dt66 zich daar ook aan houdt; 

besluit dat hot ongewenst is dat do gekozenen, anders 
dan door overmacht, tussentijds hun zetel prijs geven, 

of tinruilen' 
voor een zetel in  eon  ander vertegenwoordigend 

lichaam 

.• 
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CONGRES DEk0CiATN t  

rdam, 3/1-/5  april 1970 

Motie 9
PI~ 

Inci.:ner: Rotterdam 

E.C. R:inhardt 

De a1gemen iedenvergaderin van Dt66, in vergadering 

bijeen te Rotterdam op 15  aril  1970, 

overwegende: 

1. dat  oak  de problemen waarvoor de besturen van de -voor-

al grote- gemeenten zich geplaatst zien steeds ingei•iik-

kelder worden, als gevolg waarvan de taak van de gemeen-

teraad(sleden) steeds zwaarder wordt; 

2. dat de groei van de gemeenten en de voortdurende uit-

breiding van de taken van de gemeentebesturen een in-

tensief kontakt tussen de inwoners en het be -

stuur-ener-zijds steeds wenselijker maar anderzijds steeds moeilij-

ker maken; 

3. dat de vraag rijst of in de -grote- steden :ordt voldaan 

aan de gedachten welke D1 66 heeft over de sciaeiding van 

de uitoefening van macht en de controle hierop; 

Li-. dat hierom ernstig moet worden betwijfeld of de'huidige 

bestuursvorm van de gemeenten, onder welke het raadslid-

maatschap naast een volledige werkkring moet :'iorden uit-

geoefend, voor de grote steden nog wel voldoet aan.  hier-

aan uit een oogpunt van  democratic  te stellen eisep.. 

1fl aanmerking nemende dat: 

een subcommissie van de staatsrechtcie en de cie bestuur-

lijke herindeling al enige tijd o.a. deze problematiek be-

studeren. 

Besluit.: 

Het H.B. uit, te nodigen er met klem op aan te ringen dat 
- 

bovengenoemde commissie op zeer korte termijn, in ieder 

geval ruim v66rde installatie van de nieuwe gemeenteraden, 

rapporteren 
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CONGRES ,)EM0Ç5, A N t 65 

..;Rotterdam, ;3/4/5 april 1970 

Motie 10 Indiener  A---,ò.  den Haag 

De Algemene Leden Va gadering, bijeen te Rotterdam op 

4 april 1970, gelet de lublicaties omtrent het vooront-

werp van de wet op het basisonderwijs, 

overwegende dat: 

1. iedereen na afloop van het basisonderwijs zich in een 

of ander sociaal verband verder zal ontwikkelen, zal 

leven en zal werken, 

2. van iedereen verwacht wordt dat hij in dat verband zijn 

democratische rechten zal uitoefenen, 

3. democratie zonder bijbehorende bekwaamheid zinloos is, 

4. de grondslag voor het begrip voor en het gedrag in de 

maatschappij in een zo vroeg mogelijk stadium moet wor-

den gelegd, 

5,  velen na het basisonderwijs nauwelijks meer algemeen 

vormend onderwijs ontvangen, 

6. de opleiding tot democratisch gedrag in de maatschappij 

niet uitsluitend aan de ouders kan viorden overgelaten, 

omdat deze in vele gevallen zelf onvoldoende deskundig-

heid hebben, 

verzoekt de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 

alle benodigde initiatieven te nemen die ertoe leiden dat 

in de categorie "kennisgebieden" in ieder geval in elemen-

taire vorm wordt opgenomen het onderwerp 

MENS EN MAATSCHAPPIJ 

Toelichting: 

Gemeend wordt dat in het kader van Mens en Maatschappij" 

aandacht zou moeten worden besteed aan: 

1, staatkunde 

2, ieders rechten en plichten 

3. kennis van de politieke partijen 

4, organisatieleer 

5, kennis van het bedrijfsleven 
z,o,z. 

I 



6. overzicht van beroepen 

7. economie en omgaan met geld 

8. mensenkennis 

9. redelijk denken, redeneren én samenwerken 

10. kritisch lezen en luisteren, 



DEMOCRATEk 1 65 Congres Rotterdam 3 / 4/5 april '70 

Motie 11C Indiener Afdelingsvergadering 
Den Haag( Piege)0  

De Algemene, Thdenvergadering, bijeen in Rotterdam op 4/4/70, 

Van. oordeel het landelijk secretariaat tot nog toe, ondanks 

de hoog gwaardeerde persoonlijke inzet, in organiatorisoh 

en adminThtrt,tief opzicht onbevredigend heeft gefunotioneer 

draagt he-,-  Hcofdbestuur op om op korte termijn een efficient 

werkende rgriisatie te scheppen, 

en bevee]..; ar-,i dat hiertoe een werkgroep van deskundige 

leden wordt :Lngesteld. 

de  ze motie  dent  eerst, ,-)lgend art 3. van het congres-

reglement tot. de discussie te worden toegelaten. 



CONGRES DEMOCRATEN 166 

Rotterdam, 3/4/5 april 1970 

Motie 12 Indiener: afd, Groningen 

H.D. Coster 

Het Congres van D 1 66 bijeen te Rotterdam op 4 april 1970  

machtigt het hoofdbestuur van D'66, 

een telegram te versturen aan Dolle Mina, congresserend op 

4 en 5 april in de Jeugdherberg te Arnhem, 

van onderstaande strekking: 

D1 66 wenst Dolle Mina een vruchtbaar congres toe. 

Ook D'66 meent, dat gelijkheid van aanzien en ontplooiings- 

mogelijkheden van vrouwen en mannen nog niet bereikt is, 

en streeft naar verwezenlijking van zulk een gelijkheid»' 

Toelichting: Dolle Mina heeft een landelijk congres op 

4 en 5 april 1970, aanvang 4 april om 10 uur, 

in de Jeugdherberg Alteveer, Diepenbrocklaan 27, 

Arnhem,Tel. 085_420114 

/ 



CONGRES DEMOCRATEN 1 66 

1-'Lotterdam 2  3/4/5 april 1970. 

Motie 13 Indiener: Daeljks Bestuur D'66 

De  ALIT  van D 1 66 op 4 april in vergadering bijeen, 

van menin dat gezien het feit dat het, tussen de 

Staten. en Raadsverkiezingen in, nuttig is  ale  Congres 

van gedachten te wisselen over de algemene politieke 

situatie, 

besluit op het programmacongres tijd uit te trekken op 

zondag 5 april van 1.30 uur - 8.30 uur voor een open 

discussie die over deze materie zal worden gehouden, 

en draagt de oongresvoorzitters op, indien  it  noodzake-

lijk i, een gejzigde congresorde vast te stellen, 

deze motie moet door de congresleiding op zaterdagmmr-

gen behandeld worden, en eerst aan de vergadering worden 

voorgelegd of behandeling kan worden toegestaan(art 3 

Congresreglement),  

wordt vrdoJid door iiocrkor.l. 

/ I 



140TIF (verve ni' i) 

Het congres van 11166 te Rotterdam bijeen op 3,4  en 

apri:L 1970, 

overwegende 

dat de kiezers ver;iachton dat vertegenwoordigers in 

openbare lichamen voor do gehele duur van de bij de 

kieswet bepaalde termijn zitting nemen, 

dat de kiezer or zonder meer van uit gaat dat D 1 66 

zich daar ook aan houdt, tenzij 11 1 66 van te voren dui-

delijk openbaar bekend hooPt gemaakt zijn vertegenwoor 

cligers voor kortere tijdsduur te willen aanwijzen 

dat D'66 het a±'keurt de verkiezingen in het ene ver-

tegenwoordigende lichaam individueel tussentijds te 

gebruiken  ore  gemakkelijker in een ander ertegenwoor-

digend lichaam te worden gekozen, 

acht het ongwenst dat de gekozenen, anders dan door 

overmacht, tussentijds hun zetel arijegeven, tenzij 

het desbetroP±'endo D'66-orgaan tijdig voor d verkie-

zingen voor alle kiezers openbaar bekend heekt gemaakt, 

dat à zijn vertegenwoordigers vo or een kortere duur dan 

bij de kieswet hepalde termijn worden gekozen. ozon. 

Verschoor 
Van Baarle 
Danig 
Van der Kaaden 
Van dor Kaaden-Bogert 
Van Montfoort 
De Goederen 
Van Leeuwen 
Van der Ven 
L10110 



MOTIE 16 

Het congres van Dt66 bijeen op 3,4 en 5 april 1970 te 

Rotterdao, 

Overwegende dat. aantasting van hot aanwezige recreatie-

areaal onaanvaardbaar is, daar dit een aantasting van 

het leefmilieu zou betekenen; 

spreekt zich uit tegen een verdere uitbreiding van 

militaire oefenterreinen in Nederland. Zo de noodzaak 

van verdere uitbreiding aantoonbaar is, zal do benodigde 

ruimte hiervoor in  hat  buitenland moeten worden gezocht. 

Het congres besluit de programmacommissie te verzoeken 

het landelijk programma in de zin van het bovenstaande 

aan te vullen. 

voorgesteld door: 

K.Kalff 
J. Traag 
J. '1illemse 
A Feberse 
W ok 
A. van Kuijk 

(Gewijzigde) MOTIE 16 

Het congres van D'66 bijeen op 3 14 en 5 april 1970 te 

Rotterdam, 

\' Overwegende dat aantasting van het aanwezige recreatie-

eaal onaanvaardbaar is, daar dit een aantasting van 

het leefmilieu zou betekenen; 

spreekt zich uit tegen een verdere uitbreiding van mili-

taire oelenterrejnen in Nederland ten koste van dit recrea-

tie-areaal, Zo de noodzaak van verdere uitbreiding aantoon-

baar is, zal in eerste instantie de hiervoor benodigde 

ruimte in het buitenland moeten worden gezocht of - zo 

dit niet is te realiseren - zullen hiervoor in Nederland 

minder rendabele landbouwgronden moeten worden bestemd. 

Het congres besluit de lractie te adviseren bij het 

komende debat naar aanleiding van de nota Schut/Haex 
zich in bovenstaande zin uit te spreken 

voorgesteld door: 

•i 
I 

I ¶ 

V, cl. Graaf  

Wonders 

It  singa 

H. Sch±nau 

S joerds 



MOTIE 2C 

De leden van D'66, in congres bijeen te flotterdarri op 

3,4 en 5 april 1970, 

overwegende: 

dat het beleidsplan. niet volledig han zijn en niet even-

wichtig zal zijn inlien bij de opstelling ervan niet wordt 

uitgegaan van een goeddeels afgerond programma, nodigt 

het hoofdbestuur uit te bevorderen dat, voordat de op-

stelling van een beleidsplan in eo: beslissend stadiuio 

komt, aan het congres een voorstel voor een nieuwe sociaal-

economische paragraaf ter behandeling zal worden voorgelegd, 

teneinde het stand--Dunt van D166 ie bepalen ten aanzien van 
~1', 11 

tenminste de onderstaande punten: 

1. Inkomensverdeling; 

2. Structurele werkgelegenheidspolitiek; 

3. Verdeling van de sociale lasten; 

4. Structuur belastingstelsel; 

5. Economische gevolgen sociaal beleid; 

6. Pensioen voor allen/ levensverzekering; 

7. Kinderbijslag/ kinderaftrek; 

8. Gezondheidszorg (A,W O B.Z.  ens,)  

9. Vereenvoudiging sociale verzekering; 

Tjîoikeuunten alle oa lange termijn dienen te worden bezien 

en opgenomen in een standpunt ton aanzien van do werking 

van ons economisch stelsel en de functie van onze sociale 

voorzieningen. 

Toelid±ing: Steeds blijkt dat bepaalde paragrafen, en in 

het bijzonder cle sociaal-economische paragraaf, nog em-

stige  location  vertonen, Hot sociaal-economisch beleid 

staat in ons land in hot brandpunt var de belangstelling. 

De huidige paragraaf vertoont bepaald een gebrek aan 

structuur. 

J,k,k, Elders E.H. Schmitz 
A.M.L5bter-Polling J.i'J,Schuiten-Wilmont 
J. Mentink S,?,J. Stijkel 
W. Molle .H. van der  Tak  

alien  leden 131 66, afdeling Rotterdam 
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MOTIE 2G tt 

De leden van D 1 66, in congres bijeen te Rotterdam op 
3,4 en 5 april 1970, 

overwegende 

dat het beleidsplan niet volledig kan zijn en niet even-

w±chtib ai zijn in-'ien bij de opstelling ervan niet wordt 
uitgegaan coen goeddeels a:gorond 

het hoofcibestuu it  te bevorderen d-çvoordat de op- 

stelling van een bode pla a ecu beslissend stadiuu 

komt, aan het congres en v - steIL voor  eon  nieuwe sociaal-

economische para. af  ter bohancle ï g zal worden voorgelegd, 
teneinde hot tanclaunt van Dt66 te heOuL - ten aanzien van 
tenmins -, de onderstaande punten 

( 1. Inkoreensverdeiing; 

2, Structurele werkgelegenheidspolitiek; 

3. Verdeling van de sociale lasten; 

4. Structuur belastingstelsel; 

5. Economische gevolgen sociaal beleid; 

6. I:ensioen  voor allen/ A.O.W./ levensverzekering; 

7. Kinderbij 1_J  

8. Gezondheidsz0rg (AW,B.Z. ons,) 

9. Vereenvoudiging sociale verzekering; 

Welke punten alle c: lange termijn dienen te worden bezien 

en oogonorien in een standpunt ten aanzien van do werking 

van ons economisch stelsel en de functie van onze sociale 

Voorzieningen, 

( 
Tooli±n Steeds blijkt dat bepaalde paragrafen, en in 

het bijzonder de sociaal-economische paragraaf, nog ern-

stige leemton vertonen. Hot sociaai-.econcinjsch beleid 

staat in ons land in hot branclgunt van öe belangstelling. 

De huidige paragmao vertoont bepaald een gebrek aan 

structuur, 

Elders E,M. Schmitz 
A.M. Löbl er-Pol ling J .II.Schuiteri-Wilmont 
J. Mentink S.?,J, Stijkel 
W. Molle k.H. van der  Tak  

alien  leden D'66, afdeling Rotterdam 



MOTIE 21  21 

De Algemene Ledenvergadering va D'66 bijeen te Rotterdam 
OP 3,4 en 5 april 170; 

overweegt: 

Zolang het programxiapunt rechtstreekse verkiezing van de 

burgemeester door de burgers (146), waarvoor groncL'ïets-

wijziging nodig is, nog niet verwezenlijkt is, moeten 
voorlopige verbeteringen in de gemeentelijke democratie 

worden aangebracht; 

is van mening: 

Amendement 10 or Hoofdstuk V-C (gemeentepolitiek) bevat 

waardevolle gedachten voor dergelijke verbeteringen; 

verzoekt de Staatsrechtcommissie een en ander zo spoedig 

mogelijk en in elk geval tijdig voor het volgende congres 

nader uit te werken in een nota met in acht neming van 

do volgende uitgangspunten: 

1. De taak van de benoemde burgemeester moet sterk worden 

beperkt, teneinde zijn huidige veelal overheersende 

positie terug te dringen; 

2. De raad diit onafhankelijk van het college van burge-

meester en wethouders te zijn, odat hij de denocra-

tische controle op hot beleid van B,en ij•  doeltreffend 

kan uitoefenen, 

w e g. Derksen 

Van Montfoort 

Plate  

'-'----. 

Verhagen 

Wessel 

V. d Kaaden-Boogert 

L$b1er-Po11ing- 



MOTIE 22 

De Algemene Ledenvergadering van D 1 66 op 4 en 5 april 

1970 in vergadering bijeen te Rotterdam, 

draagt het hoofdbestuur op in cie toekomst bij verkie-

zingen van personen in een of andere functie  eon  zoda-

nige procedure te volgen, dat deze kandidaten v66r de 

stemming in do gelegenheid worden gesteld zich ten 

minste aan de vergadering voor te stellen en gaat over 

tot de orde van de dag, 

-J.g. Schouten 

To--o 

Loner  

Verhaar  

- - 

Vuur  en 

' ft -;) 



MOVIE Overzaail 

Het Congres van D'66 in vergadering te Rotterdam 3 9 4 en -5 april 19709  

Gezien de wijze van functioneren van dit congres, 

gezien het overladen programma, 

en gezien de noodzaak do meeste onderworpen, die reeds in sectie 

vergaderingen uitvoerig zijn behandeld nog eens in de pleno-vergaee- 

ring te moeten behandelen, waarbij degenen die de sectie vergaderingen niet 

hebbeb kunnen bijwonen zich onmogelijk een goed oordeel kunnen vormen 

Draagt hot bbstuur op bij het organiseren van congressen voortaaan de 

volgende richtlijnen in acht te nemen 

1. behandeling van programmawijzigingen en van wijzigingen in het 

huishuudelijk reglement op speciale daartoe bijeen teroepen congressen, 

waarbij ieder congres wordt beperkt tot twee of drie hoofdstukken van 

het programma resp. het, H,R 

2. Op algemene congressen uitaluitend actuele politieke vraagstukken, 

het fractiebeleid en het beleid van hot '1ooN bestuur te behandelen 

LP-111,  

T r 
Llvezall 

J.  vvd.  Hazel 
IJJI Fojkrj 
Aad.  Nuis  
Meyer 
Golderblom-Lankhout 

Gel derblom 
Top 

Brand 
Sons 

v.d. Burgt 
Wallis de Vries 
v. Litsenburg 
Bark 



MOTIE 23 

Do vergadering van D1 66 te Rotterdam bijeen op 3,1  en 

5 april 1970, nodigt hethoofdbestuuruit een landelijk 

congres voor staten- en gemeenteraadsleden te organiseren 

in de eerste helft van juni 1970 teneinde te komen tot 

een afstemmi g van de praktische aanpak van ons werk tn 

van der Veen 

Zeilernaker 

Van Boetzelaer 

Mevr. Geldeblom 

J.J. van der Kaaden 

IVIO  TIE  

ingediend door A.C. de Goederen en H.Diederik en aangenomen op de 
sektievorgadering Abortus, 

Do Algemene ledenverg.aering van 3emocraten' 66, o 3, L en 5 
april bijeen, 

cver:ine dat  so  spoedig mogelijk een ein:e dient te komen 
aan de toestand dat zelfs vrouwen bij -:Ti,-, een duidelijke, 
door artsen vastge tedde noodzaak tot hot ondergaan van 
zwangerschapsonderbrering aanrezig is, vaak geen huILi :îorclt 
geboden, 

spreekt als haotr meni uit, derhalve het inotiatief 
tot de stichting van speciale klinieken voor z.ranger-
schapsonderbreiciag zoals beoogd oor GTIÏdtZC (itichting 
voor kl versnt roorde rangarechapson: erbreking) als 
een verantroorde noodoplossing dient te vorden gesteund, 
maar  clot  hiernaast met alle kracht gestreefd most vorden 
naar het op korte terrijn openen resp.u±tbreiclen van cle 
mogelijkheid tot swongercchoasonc:erbreking aan alle 
ziekenhuizen 
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M0IE Overzaail 

Het Congres van D166 in vergadering te Rotterdam 34 en--5 april 19709  

Gezien de wijze van functioneren van dit congres, 

gezien het overladen pograrnma, 

en gezien de noodzaak de meeste onderwerpen, die reeds in sectie 

vergaderingen uitvoerig zijn behandeld nog eens in de pleno-vergaee- 

ring te moeten behandelen, waarbij degenen die de sectie vergaderingen niet 

hebbeb kunnen bijwonen zich onmogelijk een goed oordeel kunnen vormen 

Draagt hot bestuur op bij het organiseren van congressen voortaaan de 

volgende richtlijnen in acht te nemen 

1 behandeling van 'programrnawijzigingen en van wijzigingen in het 

huishuudelijk reglement op speciale daartoe bijeen teroepen congressen, 

waarbij ieder congres wordt beperkt tot twee of drie hoofdstukken van 

het programma resp. het, H,R - 

2. Op algemene congressen uitaluitend actuele politieke vraagstukken, 

het fractiebeleid en het beleid van, hot 11oofd bestuur te behandelen 

11. 
.J, 0ve zal 1 

-fl  J. v.d. Hazel 
IJ.D Foikema 
Aad  Nuis  
Meyer 
Gelderblom-Lankhout 

Gel derbiom 
Top 

Brand 
Sons 

v.d. Burgt 
Wallis de Vries 
v. Litsenburg 
Bark 



MOTIE 23 

De vergadering van D 1 66 te Rotterdam bijeen op 3,4 en 

5 april 1970, nodigt het hoofdbestuur uit een landelijk 

congres voor staten- en gemeenteraadsleden te organiseren 

in de eerste helft van juni 1970 teneinde te komen tot 

een afsternmi g van de praktische aanpak van ons werk 1.n 

tb 

van der Veen 

Zeilemaker 

Van Boetzelaer 

Mevr. Geldeblom 

J.J. van der Kaaden  

MOTIE 

ingediend door A.C. de Goederen en H.Diederlk en aangenomen op de 
sektievergadering Abortus. 

De Algemene ledenvargc;ering van leniccratent 66, o: 3, 4 en 5 
april bijeen, 

cver:Tn dat o spoedig mogelijk e3n ein:e dient te komen 
aan de toestand dat zlfs vrouwen bij :1±3 een duidelijke, 
door artsen vatge telde ncadsaa: tot het ondergaan van 
swangerscleapecnderbreking aanwezig is, vaak geen hu-1- :ïorclt 
geboden, 

1Oflh1  tit, d erhalve- hou ip_tir iof 
tot de stichting van speciale klinieken voor zwanger-

schapscnderbrehiag zoals beoogd  oar  GTIIddZO (3tichting 
voor mdisch v--r --,n-ï, roorde zwankrschaason erbreking) als 
een verantwoorde noodoplossing aient te worden gesteund, 
maar dat hiernaast set alle kracht gestreo:'d  moat  worden 
naar het op korte tariaijn openen :cesp,u±tbreicion van de 
mogelijkheid tot awangera  chars  and erbraking aan alle 
ziekenhuizen, 



Bijlage bij motie over beleidsuitgangspunten 

ingediend door P,Wassen-van Schaveren en 7 anderen 

Voorbeelden van konkrete uitsprakèn die D'66 
zér goed zou kunnen doen 

-Staatsrecht 
g96Ideerantwoordelijkheid van regering en kamer; 
uitbreiding controle-capaciteit fracties; 
rinister-president rechtstreeks gekozen door de burgers; 
zittingstermijn regering ten minste vier jaar met mogelijke 
tussenti jdse vervanging van ministers; 
bij tussentijdse val van het kabinet. onmiddellijke ont- 
binding van de tweede kamer; - 

verkiezing volksvertegenwoordigers, door een meervoudig 
ciistr'ihtense]ool personen kiezen  on  geen lijsten 

Vrijheidsrechten ------------ 
verdeling van zowel maatschappelijke als specifieke. 
gezinstaken over manï vrouw en kinderen volgens individuele 
aanleg en voorkeur. Daartoe  creches,  parttime banen voor 
man en vrouw ten sterkste bevorderen; 
verdediging van oc dernokratisc e vrijheden en financiering 
van maatschaopelijke experimenten van groeperingen ls 
Damslapers, oo't-d2ug gebruikers e d. 

Justitie 
afschaffing van het zn, geheim van de raaciki mer' 
aparte selektie  on  opleiding van strafrechtelijke leden 
van de rechterlijke macht, openstelling van funkties in 
de strafrechtsraak voor afgestudeerden in de mens-
wetenschappen (sociologie, psychologie) na aanvullende 
opleiding in het strafrecht; 
afschaffing gevangenisstraf; 
ruime financiering van begeleidingsexperimenten, waarbij 
de toekomstige plaats van de normbreker in de samenleving 
centraal staat. 

Buitenlandre politiek en defensie 1 ------------------------------ 
Afschaffen van  eon  moer dan funktionoel onderscheid tussen 
de rangen en tussen de krijgsmachtOnderdolen; afschaffen 
van alle uniformen die meer zijn dan werkkleding; 
losn'iaking van west-europa uit bondgenootschap met VS 
en integratie van alle krijgsmachten in WE.voor defensieve 
politionele doeleinden. 

Ontwikkelingssamenwerking 
Afijen van eherming van eigen ekonotoischo belangen 
voorzover de behartiging daarvan ten koste gaat van 
ekonomisch zwakke landen. 

Sociaal- en ekonomiech beleid 
Vaststellen minimum  on  maximum-inkomen; 
alle macht in het bedrijf. mqet köroleerbaar zijn door 
alle geledingen van het bedrijf; 
D'66 accepteert verdore verhoging van de beiastingo het 
inkomen ter fnnciering van' de welvaartotaat. 

Mi lieuhviene ------------- 
Hoogste prioriteit voorzieningen lucht- en. waterverontrei- 
niging, achtorstolling el ororiniche groei bij besc'erriing 



+ •.'•• 

zie ook Ook bijlage IQTIE, ie ook bijlage, 

e.LrIDv r': )OR 

geschokt over de onvruchtbare discussie naar aanleiding van 
het agendapunt Beleidsplan, [1IOJ t 1"1  
I ff010 rro - ïo' \ti± 100V 110 IJ: oJ: iCr '1 ook-t 

ris1±flRÇ VflF ]fl ej 
voorkomen, ter tafel is gelegd; rD0T1 

van mening de duide-
lijkheid in de politiek-to,dienen, nie . mag oerkother.:.. 

spreekt zijn teleurstelling uit dat aan het congres niet 
tenminste een aantal uitgangspunten zijn voorgelegd die het 
gezicht van D'66 voor iedereen herkenbaar maken, zoals 
in een bijlage als voorbeeld zijn genoemd; 

4 J 
draagt aan de hand van dit vöorbeeld 
een prioriteitenschema op te stellen 'in v'or'.dê gewone 
burger begrijpelijke taal, en wel vóór degerneenteraads- 

- verkiezingen, opdat b.ere.ilçt wordt, dat de  politick.  van-D'66 
in alle duidelijkheid naar voren komt. 

P.Wassen-van Schaveren 
Ji.Goosens. 
WMelgert 
F Creemers 
A.van der.Burg 

' ' 

L,yan Montfoort 
P, van Schilfgaarde 
W,Wssen 

 

t: 

/ 

0 



M ot-  ie ta0v. efensie: 2, ûin3t;;Ljc:ht 

L'e A L V van D'66 in vergade21n bijeeL. op 5_4_'70 

- overwegende do grote afttand burger - militair; 

- overwegende dat door de aard van het militaire hand-
werk een zekere afondoring van de burgermaatschappij 
onvermijdelijk lijkt; 

- overwegende de aanzien:Lijke mogelijkheden totrnachts-
/iiddel van uitofeningen manipulatie door/do gewapende macht, 

spreekt als zijn mening uit dat - gezien deniocrttische 
controle en uit oogpunt toenadering burger - militair 
de dienstplichtige,militair een wezenlijke functie heeft 
in  eon  democratische samenleving; 

concludeert overigens dat het probleem dienstplicht ge-
zien moet.. torden in het kader van vervangende dienst-
plicht. 

W Wasoen 
J. Goosens 
W. Melgert 
F. Creemers 
P. Wassen-v..Schaveren 

Toelichting  

De opstand der gen3raa13 tegen cie onafhankelijkheid van 
Algerije mislukte dooi,Ci,-.,.ti de dienstplichtige militairen 
weigerden uit to rukken. 



MOTIE ver±eg h,h, lid 

De Algemene Ledenvergadering van D'66 in - vergadering 

te Rotterdam bijeen op en 5 april 1970, 

overwegende: 

dat de heer J. Geijs zich heeft teruggetrokken als 

kandidaat vor het H0B., 

dot het wenselijk is naast de overgebeven kanoidaat 

een andere keuzemoge1ijkheic te hebben; 

beslist alsnog als kandidaat toe te laten: 

Rinze Floemhof, wonende te Bellingweldo (Groningen) 

geboren op 29 september 1935 

beroep bedrijfsleider Opti-Nederland 

regiovortegenwoordiger voor Co regie Groningen 

Onderteken,-,'  door: 

S. Haagenbeek 

F.C.M. van Leeuwen 

P. Keet 

J.J.van dor Kaaden 

R. Schieven 

C.A. de Rie 

N. Sch;arz 

A.M. U3bl er-Po lling 

R,W.Th. L5b1cr 



I0TIE (betrof ±'oiido Centrale Uerkgroep ) 

Hot congres van D66, in vergadering bijeen in ?ottordam op 5 april 1970, 

van mening dat do}'CppraLc iorkgroopirisse injecties COIISLant behoeft, 
ct (4  

BHSLUIT: hot Groono :paLjflot Mevrouw, iJijno Horen tot con wezenlijk 

deel van  dc  discussie to bestempelen. 

ioij- rlai  rk  
ii. Pedokcr-Rovurs 
Cli. Hortuns 
Jandaap Ho Boer 
J.ï. Hoitslag 
A.A .  ilu duke r 
mevr. M. Germ 
1. do Haan 
Leon  Timp  

°°:p Nagtogaal 
Çès Hoogenbosch 
3. 3 l'5iedoma 
H. Gilhi 
S15o farije Venerna-Nood.ho if 



Motie verkiezing h0b0lid 

De A.L.V. van D'66 in vergadering te Rotterdam bijeen op 32 
4 en 5 april !70  overwegende 

dat de hoer J. Geijs zich heeft teruggetrokken als kandidaat 
voor het H0B0 

dat het wenselijk is naast de overgebleven kandiaat een andere 
keuze mogelijkheid te hebben 

dat beslist alsnog als kandidaat toe te laten 

Mevrouw Stephanie Vonenialloordhoff te Eolde 2  31 jaar, 
voorheen secretaresse van de afd. 't Gooi2  thans 
secretaresse van de regio Drenthe. Werkzaam als 
bureau-redaotrice van de wetenschappelijke afdeling 
van een Uitgevers mij0 

Ondertekend door 

Cees 'oogenbosoh te Westerbork 
L.J. Br±nkhost te Groningen 
J. de Bie te Assen 
P. van Burg te Midlaren 
J.F. Jansen te Delfzijl 
M. Dijkstra te Eoetsterzwaag 
A.H. van Drooge te Doilen 
P. Dekker te Groningen 
H. Gillis te Ruimen 
J. Miedema te Emmen 
F. Heijmans te  Diemen  
E0 v, Litsenburg to Kerkrade 
R. Bloemhof te Groningen 
F.C.M. van Leeuwen te Capelle a.d. IJssel 
J.J. v.d. Maden te Den Haag 
C. v.d. Kaaden-Boogert te Den Haag 
C01-T, Boon  Jr,  te Doetinchem 
J. H. Moerkerk te Amsterdam 
E.C.  Reinhardt  te Rotterdam 
J. Brand to Haarden 

/ 



MOTIE 24 

Het congres van D'66 in vergadering bijeen te Rotterdam 

op 3, 4 en 5 april 1970; 

geschokt over de onvruchtbare discussie naar aanleiding 

van het beleidsplan; 

van mening dat er in  doze  discussie twee duidelijk ver-

schi11.nde concepties ta.v, het:  beleidsplan tegenover 

elkaar zijn komen to staan, te weten die van de heren 

van kierlo en Copius Pereboom, waaruit door het congres 

geen keuze is gemaakt; 

spreekt als zijn mening uit dat die conco:tie van Mierlo, 

te weten een plan dat de integrale visie geeft van D'66 

voor het gehele beleid in de komende kabinetsperiode, 

uitgangspunt zal zijn bij Cie opstelling van het beleids-

plan en draagt de centrale werkgroep op het beleidsplan 

in deze zin voor te bereiden 

r.g. I'o11e 

Schuiten 

v) 
v,d. Tak 

/9 Schmitz 

AM, Uibler-Polling 

H Beumer 

I_.i1. Buurma-van der Linde 



MOTIZ 23 

De Algemene Ledenvergadering van D66 op en 5 april 

197 in vergad ering te Rotterdam bijeen; 

overwegende: 

Het is noodzakelijk onder meer ter voorbereiding van de 

in het uitzicht gestelde discussie met leden van de 

A.R.- partij - in eniger kring een voorlopig standpunt 

a bepalen over de rol van beginselen in cle politiek; 

is van mening: 

Over de rol van beginselen in de  politick  en de verhou 

ding van het praginatisme tot cloe beginselen bestaat 

literatuur, die nadere onalyse ve$elst 

vero,eIt het hoofdbestuur een kleine werkgroep in. te, 

steflep die op 1f-prte termijn een geclocumenteerde dis-

cussienota over dit onderwerp aan alla leden van D'66 

kan doen toekomen, 

H. Wessel 

E.  Wessel 

J. cie Bres 

F.  van der Ven 

A, de Goederen 

R0L,I. Verhagen 



I/0TIE 25 

Het congres van D'66, te Rotterdam bijeen op 3, 4 en 5 

april 1970; 

Overwegend; 

dat do selectiemethoden voor de Tweede Kamer kandidaten 

ten doel moet hebben cle meest adecuate leden in de Kamer 

te' krijgen; 

dat de capaciteiten van de kandidaten getest moeten wor- 

den in  eon  situatie, die zoveel mogelijk overeenkomt 

met die in en om het parlement; 

Besluit: 

Cie kandidatenlijst te doen saienste11en via een procedure 

die gekenmerkt wordt door geheimzinnigheid, intrige, mani-

pulatie, corruptie, chantage, en al dergelijke technieken 

Het congres acht het bestuur in staat deze technieken 

te groeperen en te perfoktioneren en ziet af van mede-

zeggensdhap 

weg.  G. Stappershoef 

MOW. van Gelder 

H.T. van Dam 

J van der Veen 

H.J.G. l4eijer 

J. Soetonhorst 



/ 



MOTIE 26 

indiener: H. Dedorik 

De leden van D66, in congres bijeen te Rotterdam op 

31  4 en 5 april 1970. 

Van mening: 

dat in het hoofdstuk Vf(Bevolkingspoiit±nk) art.. l,• 

onder de toelichting dient te worden opgenomen een toe-

lichting- 

mot de woorden: ubevoi,deren van do aandacht voord moge-

lijkheid vahvrijwilligo sterilisatie" wc'c1t bedoeld 

Een 6enduidig medisch advies omtrent de gevolgen van steri-

lisatie voor de man en do vrouw, waarbij de sterilisatie 

gezien iioet worden als de laatste mogelijkheid voor o,a 

anti-conceptie en niet gezien moet worden als een equiva-

lent alternatie-L, afhankelijk van de omstanighedenvoor 

andere middelen  on  methoden tt anti-conceptie, 

Argumentatie: 

- sterilisatie is een vrijwel onherroepelijke ingreep Als 

non oonxna gesteriliseerd is,  1'3 de mogelijkheid om 

later nog indcron te irlgen ' te verwekken vrijwel 

niet meer mogelijk, 

- In Nederland Is het geen economische noodzaak om naast 

de anticonceptiva de sterilisatie als anti-conceptie- 

middel in te voeren, tenzij op medische indicatie, 

- Bij afbincling van Co gang van Wolff (sterilisatiemogolijk- 

heici voor de man) komt bij Co ejaculatie alleen vocht 

naar buiten en het testosteron wordt opgehoopt, 

A. Gevolgen: 

Hot tostostoron (de belangrijkste natuurlijke androgene 

stof, wordt dooi' de intenstitiUle cellen van de testes 

geproauceerd, in mindere nato door de bijnierschors 

von beide geslachten  on  door het stroma van het Qrarium. 

De neest opvallende werking van het testosteron betreft 

bij de man de inducering van p2lnalre en secundaire ge-
slacntskonnerken), za l Uoor ophoping een uitweg zoek-en 

en worden opgenomen door het bloed Hierdoor zal afge.- 



zien van de plaatselijke werking op de "eindorganen" 

extra werking verkrijgen op uitgebreide gebieden van 

iiet.klehaam en wel de invloed op do celgroei, samen-

hangend met het retineren van stikstof, kalium, en 

fosfor (de belangrijkste intra-cè11ulire elementen) 

mogelijk versterkt worden. Voor de vrouw noot genoerd 

woien de mogelijk optrec1ende verhoging vand.e ti-

oostroone werking. 

Dadrnaast heeft ook re:tensie plaats van natrium en 

chloor (de belangrijkste electrolyton van de extra-

colIulire vloeistof) , 

B. De gevolgen van deze nogelijk optredende verhoogde, 

geinduceerde werking beeft tot 'evolg dat: 

a. een versterkte invloed op de R.N.A.-synthese, 

waardoor.een verkeerde inbouw van aminozuren kan 

ontstaan. 

b. do:;rbreking en verschuiving van het natrium en 

kaliurn-evenwicht, • at tot gevolg heeft een verande-

ring van de concentratie en afgifte van o,a, het 

anti-diuretisch.hormoon(vasopressine), wat tot ge-

volg heeft - via  eon  feetback mechanisme -. dat do 

neurohypophyse activer wordt. 

Via do interactie tussen de neurohypophyse, adeno-

hypophyse ende  Thalamus  (het rela±s-station van de 

sensibele zenuwen) heeft hier de interactieplaats 

met het centrale zenuwstelsel. 

c 9  Gezien bovengenoemde mogelijk optredende endocrino-

!logisohe verschuivingen, Zal de sterilisatie gezien 

moete,i worden als een meer aparte mo'ge.ijkheid van 

anti-conceptie welke dus niet zonder moer equivalent 

gesteld mag worden aan andere anti-conceptiva. 

H. Diederik 

A.1-„..  Buur ma- van der Linde 

C. Boon 

A. Stapporshoef-Bouman 

S. Hagenbeek 



ILOTIE (betreffende Centra10 Jerk2;roepu ) 

iiot congres van D66, in vergadering bijeen in ottcrdam op 5 april  1970 , 

van woning dat de Centrale Jorkgroop frisse :Lhjctios constant behoeft, 

BBSLUIT: liet Groona Peleflot? Mcvrouw, Ilijno Horen tot een wezenlijk 

deel van de discussie to bostcmpolc.na . 

1oorJerk 
lvi. Rodokor-iovors 
(111, i'iortcns 
JanJaap oc Boer 
J.'J. Hoitslag 
A.A.. fldckor 
lilovr. 11.  Germ  
'[. do Itiari 
Loon Tiiip ( 
Joop Nagtegaal 
Çècs Hoogenbosch 
i,3Miedcma 
H. Ojlijs 
S- ofanje Venema-Nood.hoff 

( 



Motie verkiezing h0blicl 

De A.L.V. van D'66 in vergadering te Rotterdam bijeen op 3 
4 en  5 april '70 overwegende ,.,  

dat de heer J. Geijs zich heeft teruggetrokken als kandidaat 
voor hot H0B0 

dat het wenselijk is naast de overgebleven kandiaat een andere 
keuze mogelijkheid te hebben 

dat beslist alsnog als kandidaat toe to laten 

Mevrouw Stephanie Venma--Noordhoff te Belde, 31 jaar,  
voorheen secretaresse van de afd. 't Gooi, thans 
secretaresse van de regio Drenthe. Werkzaam als 
buroau-redactrice van de wetenschappelijke afdeling ( 
van een Uitgevers mij. 

Ondertekend door 

Cees 11oogenbosch te Westtork 
L.J. Brinkhorst to Groningen 
J0 de Bie te ssr 
P. van Burg te Midlaren 
J.F.Jansen te Delfzijl 
M. Dijkstra te Beotsterzwaag 
A011. van Drooge te Beilen 
F. Dekker te Groningen 
H. Gillis te Emmen 
J. Miedema te Emmen 
F. Heijmans te  Diemen  
B. v. Litsenburg te Kerkrade 
R. Bloemhof to Groningen 
F.C.H. van Leeuwen te Capelle a.d. IJssel 
J.J. v.d. Maden te Den Haag 
C. v.d. Kaaden-Eoogert te Den Haag 
C0W0 Boon  Jr.  te Doetinchem 
J. H Moerkerk te Amsterdam 
E.C.  Reinhardt  te Rotterdam 
J. Brand te Haarden 
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