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- De tekst van agendapunt 12 wordt: 
"bespreking samenwerking progressieve drie met andere partijen" 

- Voorstel  Witting  om agendapunt 9 te behandelen na agendapunt 12 wordt 
verworpen met handopsteken. 

- Voorstel congresleiding "Indien bij stemming met de votometer het ver-
schil minder is dan 5 %, zijn de congresvoorzitter gemachtigd een schrif-
telijke stemming in te stellen." 
Zonder hoofd. stemming aangenomen. 
Vervolgens wordt het congresreglement zonder hoofdelijke stemming aange-
nomen. 

- Voorstel Gruyters: verkiezing lijstaanvoerder om 1.30  uur, in casu op 
vast tijdstip. 
Voorstel aangenomen. 

Voorstel van Montfoort c.s.: "Agendapunt 6 inzake vaststelling wijzigingen 
verkiezingsreglement van de agenda afvoeren". 
Voorstel bij handopsteken aangenomen. 

- Ordevoorstel  Schwarz,  betreft de stemming voor 3 alternatieve voortellen 
terzake van de besluitvorming op 1 en 7 oktober  1972  (Kiezen tussen kwaden) 

"Het aantal voorstemmers voor ieder der alternatieven moet worden bepaald 
De twee alternatieven met het hoogste aantal voorstemmers dienen daarna 
tegen elkaar in stemming te worden gebracht". 
Dit voorstel met handopsteken aangenomen. 

- Ordevoorstel Nieuwenhuis: " de vergadering schorsen en niet nu stemmen 
over de moties 13,  29 en motie van Icke". 
Stemming votometer: 59915 tegen orde voorstel. 

30% voororde voorstel. 

- Stemming over kongresstuk 13 verworpen met handopsteken* 
/ 

Stemming over kongresstuk Icke aangenomen met handopsteken. (IZ9OJ 
Stemming over kongresstuk 29 : verworpen met handopsteken. 

Tevens wordt behandeld kongresstuk 40 aangenomen met handopsteken. 

- Kongresstuk 37 (voorstel Koot) " de kontributieregeling van D1 66 
gelijk maken aan die van de P.v.d.A. 
Kongresstuk 37 verworpen met handopsteken. 

- Voorstellen inzake agendapunt 7 (financin) : aangenomen met handopsteken. 

- Voorstellen inzake agendapunt 8, inclusief de aanvaarde amendementen 
aangenomen met handopsteken. 

- Kongresstuk 33: verworpen met handopsteken 

- Stemming over alternatief 1 (genoemd A), 2 (genoemd B), 3 (genoemd a). 
Voor alternatief A : 48 % 

11 11 B:28% 
C:42% 

Hiermee is alternatief B vervallen. 
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- De eerste stemming is ongeldig. 

- Ordevoorstel  Schwarz:  " aan de hand van deze stemming uitslag bepalen 
aangezien stemming een duidelijk beeld geefttt  
Dit ordevoorstel met handopsteken verworpen. 

- Twee stemming voor alternatieven A en C: 
Voor alternatief A : 44 1/2 % 
Tegen 19 A:51 % 
Blanco 11 4 1/2 % 

Voor alternatief C 57 % 
Tegen ' C 40 % 
Blanco 4 % 

Voorstel C is aangenomen. 

- Ordevoorstel Nagtegaal: "Verkiezing lijstaanvoerder uitstellen tot na 
het bekend worden van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen»' 
Met handopsteken wordt dit ordevoorstel verworpen. 

Stemming over twee kandidaten voor lijstaanvoerderschap; kandidaat zit' 
Mej. Goucismit en de heer van Mierlo. 
Mej. Goudsmit: voor 36% 

tegen 56 1/2% 
blanco 8 1/2915 

Heer van Mierlo: Vóór 65% 
Tegen 27 1/2% 
Blanco 8 1/2% 

Tweede stemming leverde bovengenoemd resultaat op; eerste stemming r -' 
geldig. 
Heer van Mierlo verkozen tot lijstaanvoerder. 

- Ordevoorstel: "nu niet spreken over het concept-regeerakkoord". 
Ordevoorstel wordt verworpen. 

- Kongresstuk 44: overgenomen zonder hoofdelijke stemming. 

- Kongresstuk 46: overgenomen zonder hoofdelijke stemming.. 

( - Kongresstuk 15: afgevoerd. 

- Kongresstuk 14: stemming over het al dan niet meegeven van dit kongres 
stuk aan de onderhandelingsdelegatie. Met handopsteken blijkt de minder 
heid hiervoor. 

- De preambule is hiermede aanvaard. 

- Ordevoorstel Engwirda: "gezien de korte tijd die nog beschikbaar is, 
dienen de belangrijkste hoofdstukken uit het concept-regeerakkoord, 
te weten: de hoofdstukken I  IV  en  VIII  het eerste te worden behandeld." 

- Ordevoorte1 wordt verwdppnn; hoofdstukken wo-den behandeld in de vol ,  
1,11,111 enz. 

1' 
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- Besloten wordt dat de heer Nypels alle amendementen op hoofdstuk I van 
commentaar voorziet. 

- Ordevoorstel kongresleiding: "terugkomen op eerder genomen besluit om 
regeerakkoord hoordstuksgewijs te behandelend" 
Dit voorstel w,-.It  met handopsteken aangenomen. 

- Ordevoorstel Ovezall: 11  alle amendementen worden doorgegeven aan de p 
grammacommissie en deze geeft aan, de punten waarover het kongres al, 
een uitspraak moet doen". 

Dit voorstel wordt aangenomen. 

Behandeld wordt nu aendapunt 12. 

- De kongresleiding  silt  vast dat de kongresstukken 18 en 24 identiek 
kongresstuk 24 komt daarmede te vervallen. 

- Ter sprake gebracht wordt of er gestemd moet worden over de kongres 
stukken: 3,4,24,5,28  en 9. 

- Uitvoerige diskussie: het HB en de onderhandelingsdelegatie zeggen des 
gevraagd toe dat als DV66  op 1 oktober niet tot een besluit komt over 
onderhandelingen met de confessionele partijen, dat dan ook de PvdA ' 

op de eerste twee dagen van haar congres (5 en 6 oktober) niet zal 

- Commissie Beheer Verkiezingsfonds: 
Op voorstel worden benoemd de heren: Groen, van Maastrigt, Tankink, Ve- 
en 

De programma commissie is tot het besluit gekomen dat door het kongr 
behandeld moeten worden 

- Hoofdstuk  IV:  punten 3,4 en 15. 
Het doorrekenen van de financiele consequenties van het concept-rec. 
akkoord. 

- Kernenergie. 
- Oosterschelde 

Amendement, vermeld in de errata  onder "punt k, eerste zin wordt" 
- kongresstuk 16. 

- Kongresstuk 38, wordt aangenomen met handopsteken. 

- de hoer Engwirda deelt mede dat op zaterdag 7 oktober 1972  aan het  
gres voorstellen zullen worden gedaan terzake van aanpassingen en pr101 
teiten teneinde het concept-regeerakkoord reeel - uitvoerbaar te maken 

- De programmacommissie zegt toe dat op zaterdag 7 oktober  1972  commenta 
gereed zal zijn op alle nog uitstaande moties, 

- Het gewijzigde kongresstuk wordt met handopsteken verwcrpen0 

- Schorsing tot 7 oktober  1972. 



MOTIE 

De algemene ledenvergadering van D 66 te Utrecht in congres bijeen 
op I (of) 7 oktober 1972, 

van mening . dat D 66 is opgericht met de intentie zo spoedig mogelijk 
een radikale demokratisering van onze samenleving te bewerk-
stelligen 

• dat - in politieke zin - 6n van de methoden daartoe besloten 
ligt in een distriktsgewijze keuze van bestuurders 

• dat daardoor de afstand tussen gekozene en zijn achterban 
zal, kunnen worden verkleind 

• dat het aan voldoende kommunikatie tussen kiezer en gekozene 
nog steeds in ernstige mate ontbreekt 

• dat daardoor op zich zelf nuttige buitenparlementaire activi-
teiten ontstaan, omdat de demokratische kanalen verstopt zijn 

• dat het kontakt met de mensen die deze akties voeren gebrek-
kig is, omdat het ook D 66 nog niet gelukt is niet-poli-
tiek-genterresseerden met maatschappelijke ambities bij haar 
activiteiten te betrekken. 

stelt vast dat de kreet "de burgers bij het bestuur" tot nu toe een 
loze is gebleken, zodat nu alle beschikbare middelen dienen 
te worden aangewend om op korte termijn een betere kommuni-
katie tot stand te brengen tussen kiezer en gekozene. 

draagt de op 29 november te kiezen tweedekamerfraktie op 
uit haar midden een aantal leden aan te wijzen, die een inten- 
sief kontakt met de D 66 - leden en - kiezers zullen moeten 
onderhouden 
De ALV acht het daarvoor noodzakelijk, dat uit de fraktie 
voor elke regio, (kies)distrikt of anderzins omschreven gebied 
een vertegenwoordiger wordt aangewezen! 

Toelichting: 

Uit diverse gesprekken en interne publikaties binnen D 66 is ons gebleken 
dat vele oorzaken van de gebrekkige kommunikatie, zijn terug te voeren tot 
onvoldoende kontakt tussen RB en TK enerzijds en regio's, afdelingen, leden 
en kiezers anderzijds. Wij zijn van mening, dat vooruitlopend op een even-
tueel in te voeren distrikten-stelsel reeds nu elk gebied in het HB en de TK-
fraktie haar stem moet kunnen laten horen. Bovendien ontstaat daardoor een 
goede mogelijkheid direct in te haken op akties en aktuele gebeurtenissen 
binnen dat gebied. Het spreekt van zelf dat zo'n regionale figuur bij voor-
keur ook in dat gebied zal moeten (gaan) wonen, zoals in de motie Brinkhorst 
c.s. op het Breda's congres reeds werd voorgesteld en door de ALV aanvaard. 
Ook deze motie verdient dus te worden uitgevoerd! 

Maarten Verwey 
Hans Krom 
Karel van Leeuwen 
Harry Jongendijk 
Bert van Wijk 

Monnickendam 
Voorburg 
Delft 
Wassenaar 
Weert 
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ter beslissing" 

Ontwerp congresresolutie - in concept - 

Het congres/de A.V,, gelet op de onverminderde bereidheid von de 

Progressieve partijen om in Nederland tot een ander rogeringsbe-

leid to komen, herinnert aan het uitgangspunt, dat door do progres-

sieve partijen word gekozen bij de vorige verkiezingen. 

Het congres/de A V is van mening dat ook nu rogeringssamenwerking 

met partijen eis KVP, AR en CHIJ slechts mogelijk is, indien met deze 

partijen bindende afspraken voor de verkiezingen kinnen worden gemaakt 

over regeringsprogram en ministers en zij zich tevens bereid tonen 

hoofdzaken van een progressiefprogrom uit te voeren. 

Het congres/de A.V. is tevens von mening dat, met name door de voort-

zetting van hun samenwerking met de VVD In het kabinet Biesheuvel en 

de binding van KVP, AR en CHU aan de ingediende begroting voor 1973 

- die een aantal onaanvaardbare beleidsombuigingen betekent - en  aan 

het ingediende dekkingsplan, tot dusver niet gebleken is dat deze par-

tijen tot regeringssamenwerking door bindende afspraken voorafbereid 

zijnen dat daarom de politieke situatie van dit ogenblik een gesprek 
• mat, do confessionele partijen ongeloofwaardig maakt, en draagt 'do par-

tijbesturen van PvdA, D166  en PPR op slechts don een gesprek te voeren 

met de KVP, AR en/of CRJ  (on  eventueel andere partijen) Indien 

A. De KVP-partijraad van 30 sopembor zich i.v.m. de noodzakelijke op]ossing 

van grote problemen, duidelijk uitspreekt-  voor een duurzame samenwerking 

11  met de progressieve partijen en deze houding tevens onderstreept door,  

hot onmogelijk t maken eerst of gelijktijdig met do VVD of DS'70  te on-

derhandelen. 

B. De KVP-partijraad dit waarmaakt door haar fraktie te verzoeken een 

overeenkomstige gedragslijn in to nemen in het parlement hij de verdere 

beoordeling van het interim-kabinet Biosheuvel tijdens de algemene 

beschouwingen. 

C. De KVP,(AR on/of Ciffi (en eventuodi ndere partijen) zich bereid ver-

klaren bij geslaagde onderhandelingen voór de verkiezingen afspreken fe 

maken over een nieuw regeringsprogramma en ministers die daaraan uitvoe-

ring dienen te geven en welke ofsoken worden beschouwd als absoluut 

/ 



bindend  ná  de verkiezingen„ ,  

Het congres/de L.V. vragt de partijbesturen van PvdA, D 1 66 en PPR 

indien zij tot de conclusie komen, dat bovenstaande voorwaardjn voor 

hot beginnen van besprekingen zijn vervuld er op  too  te zien dat.- bij 

deze besprekingen tenminste do volgende punten' uit het verkiezings-

program van de progressieve oonCoitationveanderd in het regeer-. 

akkoord worden opgenomen 

- inkomenspolitiek 

- 'vermogensverdeling 

- defensio..uitgev,en S  

investeringskontrole 

-, staatkundige vernieuwing 

- medezeggenschap 

welzijnspolitiek ' 

- ontu1kkolingsncnjerking 

Hot congres/do i\ V spreekt uit, dat bij geslaagde - via bovenstaande 

weg - tot stand gekomen onderhandelingen met de KVP en eventuele andere 

partijen hot resultaat uiterlijk 29 oktober, aanstaande moet worden voor~  

gelegd aan de congressen  on  algemene vergaderingen van PvdA D166  on  PPR. 

Het congres/de A.V. is voorts van mening dat na de verkiezingen geen 
onderhandelingen over regeringsprogram en regeringssamenstelling kunnen 

worden gevoerd met partijen, met wie voor-de verkiezingen geen overeen-

stemming word verkregen. 
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Telegram aan de formateur  Mr.  Dur,2er 

Het landelijk kongres van D 1 66 spreekt eenstemmig 
als haar mening uit, 
- dat zij grote waardering heeft voor de moedige en 
oorspronkelijke wijze, waarop U tot nu toe Uw 
formatie-werkzaamheden verricht, 

dat zij het verwezenlijken van vooruitstrevend 
beleid in eigentijdse strukturen in hoge mate 
afhankelijk acht van het slagen van Uw formatie-
poging, 

- dat zij haar vertrouwen uitspreekt in het spoedig 
suksesvol afronden van Uw formatie-opdracht 

ramyors tellers: 

Kloezen 
do fleer 
Zeeman 
Kouwenhoven 
Sluys 
Bruin s 
Bloema 
do E3ekker 
v .1-lasselt 
Smits  
Goossens 
W.Klaver 
v.d,Tak  

on  vele anderen. 
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