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Aan de leden van D1 66 

Het Hoofdbestuur nodigt U uit voor de 2e dag van het op 1 oktober geschorste 
congres dat op zaterdag  oktober woc1t hervat in Amicicia Westeinde 12 
Den Haas , aanvang 10.00 uu precies.  
Ye  toegigsprij zal zif 

Naar aanleiding van de besluiten genomen op de le congresdag van D'66 in 
Utrecht doet het Hoofdbestuur een zeer nadrukkelijk beroep op alle leden 
om indien het maar enigszins mogelijk is deze 2e congresdag hij te wonen. 
De beslissingen die D'66 moet nemen zijn zeer vitaal; zij hangen ten nauwste 
samen met de reden waarvoor wij in 1966 gekomen zijn. 

De belangrijkste  besluiten die de A.LOV, op 1 oktober genomen heeft met 
betrekking tot de orde van de 2e congresdag vindt U hieronder 

Bij agendapunt 9 Kiezen uit kwaden: voorstel C alternatief 3 is aangenomen „  
Voor de congresgangers betekent voorstel C de volgende orde van de dag. 
D'66 ,PQV.d,A.-, en P.P.R. congrosseren geheel gescheiden; de besluitvorming 
over het regeeraccoord komt gescheiden en in laatste instantie niet optelbaar 
tot stand. 
Over de samenwerking met de andere partijen (conceptresolutie 3 partijbesturen) 
wordt gescheiden gecongresseerd maar is de besluitvorming optelbaar. 
De percentages van de voorstellen over samenwerking met andere partijen worden 
voor de P.v,dA0 met 3 verrnenigvuldigt., voor D'66 met 2 en voor de P,P,R, met 
1. 
Dat voorstel is aanvaard dat meer dan 300 % behaald, 
Na de stemming per congres wordt do uitslag berekend en de gezamenlijke be-
slissing bekend gemaakt. Nadat aldus het Regeer accoord en de Resolutie is 
vastgeste1d vindt bij D66 een stemming plaats over het al dan niet aanvaarden 
van het totale pakket. 

Bij agendapunt 10: door tijdgebrek heeft de A.L.V. niet alle ingediende amen-
dementen kunne verwerken, Dientengevolge is de procedure nu als volgt: 
le, amendementen die op 1 oktober zijn aangenomen zullen worden ingebracht 

in d 3e iderhandIIngs ronde (nacht 663 
2e. voorzover amendementen ingediend op het congres van 1 oktober nog niet 

behandeld zijn vindt U daarvan  eon  overzicht op het congres in Den Haag 
met bij ieder amendement een aantekening van de onderhandelings delegatie 
waaruit blijkt of het amendement in (Ie onderhandeling is ingebracht en zo 
nee waarom niet. 

Bij agendapunt 10: naar aanleiding van het rapport dat de werkgroep kostfl 
- die de financiele konsekwenities  ran  het gezamenlijk programma van de pro- 
gressieve drie doorrekent samensteld, zullen de drie partijbesturen  hun 
congressen voorstellen hun programma zodanig aan to passen dat een verantwoorde 
dekking mogelijk is. 

Bij agendapunt 12 : Hoofdbestuur en onderhandelingsdelegatie hebben desgevraagd 
toegezegd dat als D66 op 1 oktober niet tot een besluit komt over onderhandel-
ing met de confessionele partijen  dat dan ook met de grootste nadruk aan het 
bestuur van de Pv.d,A., zal moeten worden gevraagd het P,v,d,A Congres te 
verzoeken op do eerste twee dagen van dit congres (56 oktober) niet tot 
definitieve uitspraken Le komen. Deze uitspraken dienen pas op 7 oktober 
gedaan te worden nadat volgens voorstel C?  alternatief 3 een gelijktijdige en 
optelbare besluitvorming bij de 3 congressen heeft plaats gevonden. 



Het Hoofdhtuur heeft het congres toegezegd nadere informatie in te zullen 
winnen over de betekenis van de uitspraken gedaan op de partijraad van de 

,met name in het licht van de gebleke principiele verschillen in 
opstelling tussen enerzijds A.RP en CHJJ en anderzijds 

Het Hoofdbestuur heeft het congres toegezegd op basis van het aan alle leden 
toegezonden stuk over de samenwerking met de confessionelen (gedateerd 25 
september en gericht aan de afdelingen en congresgangers) de A.L.V. van 
7 oktober namens de dna partij besturen 
voor te leSen 

Tot ziens in Den Haag 

hoogachtend, 

RE., Scheer Essen 
voorzitter D'66 
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