
MOTIE 2 
De A.L.V. van ]D'669  bijeen op zaterdag 6 november 1976  in  Tivoli  te Utrecht, 

gelezen het "ontwerp beleidsprogram 1977-1981" Ceel I hfdst.6 punt 6.1. 

is van mening, dat dit punt geen duidelijkheid biedt t,a.v0 het begrip 
"gegeven bepaalde globale onderwijsdoelen", 

vraagt de programschrijvers om "de globale onderwijsdoelen", genoemd in 
punt 6,1 nader aan te geven en/of nader to omschrijven. 

D'66-Drecht steden, 

w.g.: Hans Bloemen, Ab Groenenftjk, Martin van Kleef, 
Jacqueline EssersOoenen, Jan Bakker en Bas Uyterlinde. 

L0 L_E ?~ 

De A.L.V. van D'66, bijeen op zaterdag 6 november 1976  in  Tivoli  te Utrecht, 

van oordeel9  dat het "ontwerp heloideprogram 1977-1981"  een stuk is, D'66 
waardig, 

voorts van mening, dat dit beleidsprogram in deze vorm niet aan de kiezers 
te verkopen is, 

vraagt het Hoofdbestuur om een korte en krachtige versie hiervan te laten 
schrijven door een commissie van tekstochrjvers, waarin in duidelijk werkende 
termen de essentiële punten uit het beleidsprogram aan de kiezers worden 
overgebracht. 

D'66-Drecht steden, 

w.g. Jan Bakker, Anton Ehren, Jacqueline Esers-Coenen, 
Martin van Kleef, Hans Bloemen. 

! L7i 
De A.L.V. van D 1 66, bijeen op zaterdag 6 november 1976 in  Tivoli  te Utrecht, 

gelezen het'ntwerp boeiiipxogiam 1977-1981 deel  III,  hfdst.1, 

overwegende, dat de discussie ove.' de sociaal-economische problematiek zich 
in de komende 5 a 10 jaar zal espitsen  OD  het vraagstuk van de kostenbe-
heersing in de sociale sektor, 

vraagt het H.B. deel  III  hfdst van het ter discussie staande beleidsplan 
aan te vullen met enkele paragrafen over de toekomst van de sociale voor-
zieningen. 

D1 66Drecht steden, 

w,g,: Anton Ehren, Henk van Persie, Marjan Ehren, 
Bas Uyterlinde, Jacqeline Essers-Ooenen, Hans Bloemen. 



ONTWERP MOTIE 

De Algemene Ledenvergadering van D'66 op 6 november 1976 bijeen in gebouw  
Tivoli  te Utrecht. 

Kennisgenomen hebbende van het ontwerpbeleidsprogramma 1977-1981 

Gehoord het verslag van de verschillende lokale bijeenkomsten, aan dit 
programma gewijd, zoals een 6-tal huiskamerbijeenkomsten en een afdelings-
vergadering in Amsterdam 

Spreekt zijn grote waardering voor dit stuk uit 

En vragt aan Hoofdbestuur en/of centrale programma commissie alsnog te 
voorzen in de volgende lacunes.- 

1. Onderwijs 

- Inpassing van het onderwijs in het totaal cultuurbeleid  (NB  doel-
stelling en definities); 

- Samenhang tussen onderwijs- en cultuurbeleid met de maatschappelijke 
ontwikkeling (o.a. participatie-maatschappij, nieuw arbeids- ethos, 
vrije tijdsbesteding,  etc.);  

- Beheersing van de factor tijd (stellingname t.o.v. contourennota); 
- Kostenbewaking van het onderwijs (in relatie tot overige overheids-
uitgaven). 

20 Financiën en binnenlands bestuur 

- Gemeentelijke autonomie (.t.a.v. ruimtelijke ordening, financiën, 
openbaar vervoer); 

- Financiële regelingen t.b.v. renovatie en stadsvernieuwing (tevens 
in relatie tot het ministievan VRO); 

3. Emancipatie en maatschappij-vernieuwing  

- Concrete voorstellen voor een andere rollenverdeling van mannen en 
vrouwen; 

- Stimulerende maatregelen ter behartiging van de consumentenbelangen. 

4. Financiële  paragraaf 

- Behoudens de norm gesteld aan de groei van de collectieve uitgaven 
ontbreekt een financiële verantwoording van de voorgestelde maatre-
gelen en vooral een prioriteitenlijst daarvan. 

Amsterdam, oktober 1976 Voor de Werkgroep Landelijke 
Politiek van D'66 Amsterdam 

Nicolette Andriessen 
Jan Dekker 
Jacob Kohnstamm 
Joost van Marissing 
Chel Mertens 



T. 

M O TI) 

De A.L.V.van D'66, op 6 november 1976 te Utrecht bijeen, 

kennis genomen hebbend van de wijze, waarop de heer J.P.A.Gruijters, Minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, lid van D166 en als zodanig 
kandidaat gesteld voor het ministerschap, betreffende de gemeentelijke her-
indeling van Oostelijk Westfriesland de democratische uitgangspunten van de 
partij met voeten treedt 

overwogendeddat voorbijgegaan is aan de democratisch tot stand gebrachte 
uitspraken van bevolking en lagere overheden, 

/ 
/ preekt zijn afkeuring uit over het,  beleid van de minster ten deze en 

1)eslui-b hem het lidmaatschap vn D'66 te ontnemen 

Blokker, 18 oktober 1976. 

Wg Oory van Kleof, Harm  Meinders, Wil Mathiener, 
Jos Meindersvan Dalen, lice  GrootRozier, Henk Neven, 
Ton van Leuveren, 

I 

'I 



CONCEPT BESLUIT 

De ALV, in vergadering bijeen d.d. 6 november 1976  

besluit 

een passage van de strekking als hieronder vermeld toe te 

voegen nam het verkiezingsprogramma,>  

get: Schwarz; Eisma; F van  Leeuwen;  A. van  Geest;  

F.  Rogier;  H. Jongendijk; mw, Cohenv-d,Horst;  

Warbar; Martini; K.H.Biegman. 

Het heeft-,-voor D 7 66 alleen zin de verkiezingen in te 
gaan als er een duidelijke lijn is, Het CDA is gekomen 
met het "Ethisch Reveil". De PvdA noch de VVD hebben 
hier een behoorlijk antwoord op kunnen geven. 
Welnu, D'66 zou met een hard antwoord kunnen komen t.w.: 
Er is hier geen sprake van een ethisch reveil, het is 
een ethische reactie van de zwartstesoort. Het zou betekenen: 

zij die samenleven anders dan in het klassieke 
monogame huwelijk zullen tweederangs burgers blijven; 

Oudere minderjarigen zullen niet zelf mogen bepalen 
wat ze mogen leren, waar ze wonen, wie hun arts zal zijn; 

wij zullen niet het recht verwerven om waardig te 
mogen sterven; 

-de zedelijkheidswetgeving zal niet worden aangepast aan 
de huidige opvattingen; 

de abortus zal worden terugverwezen naar keukentafel 
en breinaald. 

Wij gunnen een ieder het recht om te leven volgens de 
zedeleer van het evangelie zoals geintepreteerd door de 
paus, maar wij accepteren niet dat dit dwingend wordt 
opgelegd aan  dc  rest van Nederland Dat is geen ethisch 
reveil, dat is ethische dwingelandij,  

Als het oven zal het CDA onze vrijheidsrechten nog 
verder terugdraaien: 
- de alimentatieplichtige man wordt nu reeds het leven 
zuur gemaakt; zal de echtscheiding verder worden bemoeilijkt.? 
de filmkering voor volwassenen is nog steeds niet 

ageschaft zal dit wel ooit gebeuren' 

Dit is geen ethisch reveil, dit is de ethische nacht van 
Van Agt0  Wij willen vechten voor de rechten en vrijheden 
van het individu. Wij willen vechten voor menselijke 
waardigheid, tolerantie en vrijheid in de persoonlijke 
levenssfeer. Wij willen vechten tegen het juk van een 
heksenjager die ons zijn leer dwingend oplegt onder het mom 
van een ethisch reveil, dat pretendeert ons uit do poel der 
zonde te verlossen, maar in feite ons terugdringt naar de 
meest ::eactionaire Victoriaanse huichelarij, 



Het Congres van de politieke partij Democraten 1 66 
op 6 november 1976 in  "Tivoli"  te Utrecht in ver- 
gadering bijeen: 

u i 

 

van menina dat in de Nederlandse politieke verhoudingen 
een zich onafhankelijk opstellende niet dogmatisch 
bonden vooruitstrevende partij niet mag ontbreken; 

van mening dat de Democraten 166 een zodanige partij 
vormen; 

van mening,  dat de huidige voorzitter van zijn Tweede 
Kamer fraktie gezien zijn alom geacht persoonlijheid 
de meeste aangewezen man is als po  ±tie. onbetwistten 
creatief leider van een zodanige partijop eden; 

ovegennocthas dat de voorzitter van zijn Tweede 
Kamer fraktie te kehieh heeft gegevet zich niet neer her- 
kiesbaar te stellet voor een volgende zittingsperiode; 

zich verplichtende tot de bere±hei.d zijnerzijds om 
gemeenschappelijk en ieder voor zich al datgene te doen 
om een verkiezingssucces voor D66 mogelijk te maken; 

doet eensgezind een zowel redelijk als hartstochtelijk 
beroeTanerlouw op zijn hierboven vermeld besluit 
terug te komen en meer nog zich herkiesbaar te stellen 
voor de Democraten 166 bij de verkiezingoh 1977  voor de 
Tweede Kamer der, Staten Genedaaij als lijsttrekker. 

HJZeevLkii J,Feenstra 

L0 JBrinkhost GJ,M,Derksen 

ENjpels MVerwey 

U Dik  Mw.  J J Lambers Hacquebard 

PW van Baarsel H Geelen 

A van Geest JB,Coorengel 

LA0 Welters P,AKortz 

mej SC Bischoff  van MG van Kleef 
Heemskerck 

LH 0 M,C Oosterbeek HBloemen 
CMertens 

J. de Lange 
N0  M 0 P hors t en 
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N 0 T I E 

De ALGEMENE LEDENVERGADERING, BIJEEN TE UTRECHT op 6 november 1976  

Gehoord de uitspraak van de Heer J Beekmans om D66 op te heffen, 

Stelt vast dat deze uitspraak niet in overeenstemming is met het huidige 
doorzettingsvermogen van D1669  

-Stelt vast dat deze uitspraak in het bijzonder in strijd is met de inzet 
en het vertrouwen, welke leven bij hen, die na 72 lid zijn gewordey 

Betreurt dat deze uitspraak in het openbaar is gedaan en niMtrechtstreeks 
vandaag aan de ledenvergadering wordt gericht, 

* Vindt het in de uitspraak gedane stemadvies om op een andere partij te 
stemmen in strijd met het oordelingsvermogen van de leden zelf, 

Besluit deze uitspraak naast zich neer te leggen.  

Namens; de regio 's Brabant 

O Heezemans L Haartman Juurlink 
D Hendricks P. de Bruyn R.L. Blik 
M. Saelman E de Bruyn N. Evers 
A. de Smet R. de Bruyn J. Leever 
A. Becker M.H. de Smet-Donders J. Buising 
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