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OPROEP 
FRACTIE D'66 IN DE PROVINCIALE STATEN VAN ZUID-HOLLAND 

Op 1 maart 1972 gaat de huidige com
missaris der koningin in Zuid-Holland 
met pensioen. Een opvolger(ster) is 
nog niet benoemd. Gegadigden voor de 
functie van commissaris in deze 
provincie worden uitgenodigd zich in 
verbinding te stellen met de voorzitter 
van onze fractie, mevr. E.K. Wessel
Tuinstra, Will em de Zwijgerlaan 43, 
Oegstgeest, tel. 01710-52007. 
Contacten worden vertrouwelijk bin
nen onze fractie behandeld. 
Wij zijn bereid eventuele geschikte 
kandidaten met hun toestemming bij 
de minister van binnenlandse zaken 
voor te dragen. 

FRACTIE D'66 IN DE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 

Op 1 mei 1972 gaat de huidige commis
saris der koningin in Overijssel met 
pensioen. Een opvolger(ster) is nog 
niet benoemd. Gegadigden voor de 
functie van commissaris in deze pro
vincie worden uitgenodigd zich in 
verbinding te stellen met de voorzitter 
van onze fractie, de heer S. Schuyer, 
Campuslaan 28, Enschede, tel. 05420-
92653. 
Contacten worden vertrouwelijk binnen 
onze {ractie behandeld. 
Wij zijn bereid eventuele geschikte 
kandidaten met hun toestemming bij 
de minister van binnenlandse ·zaken 
voor te dragen. Jhr. mr. 0. F .A. H. 

van Nispen tot Pannerden 
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politieke werkgroepen 
Voor de namen en adressen van deze groepen zie de januari 
democraat. 
Dit jaar werden op het secretariaat alle rapporten van de 
werkgroepen nagegaan op hun recentheid en bijgewerkt en 
gecodeerd. Als resultaat hiervan is verleden maand een 
recente lijst gepubliceerd van alle uitgaven. 
In de periode 1970/1971 zijn de volgende rapporten ver
schenen: 

technologic 
De drie fa sen van een effektief wetenschapsbeleid. 
ad-hoc groep Drugs: 
de nota "Drugs". 
ad-hoc groep Amsterdam: 
concept advies inzake agglomeratie Groat-Amsterdam. 
sub groep Europa: 
De Europese Integratie. 

Verder verscheen dit jaar de zesde druk van het politiek 
programma en een pocketboekje met het Beleidsplan -
Regeerprogramma PvdA -D'66 - PPR. 

commissies 
Kascommissie: 
H. Post-Badhoevedorp, R.A. de Widt-Maarsbergen, J.P. 
J. Hendrikx-Amsterdam. 

Programmacommissie: 
N. Schwarz - Den Haag, J. Brand - Naarden, A. v. d. Burg -
Den Haag, J. L. M. Elders -Rotterdam, J. H. Moerkerk -
Amsterdam en H. van Beekhuizen- Amsterdam (ALV). 
H.A.F.M.O. van Mierlo- Amsterdam, E. Nypels- Rijs
wijk, (Fraktie) M. v. d. Wildenberg - Maassluis, A. Spoor -
Scheveningen, L. A . van Montfoort - Scheveningen en H. 
Geelen - Den Haag (HB). 

Rapportagecommissie: 
J.A. Boeren- Nijmegen, Mevr. M. Smal-Klitsie- Heiloo, 
C.Th.O. Malie -Amsterdam, J.W.v.d. Scheer -Aals
meer, J.L.v.d. Linden- Ede. 

Geschillencommissie: 
M. Scheltema- Leidschendam, Mevr. C.E.v.Lookeren
Campagne, W. Rentetchem - Oegstgeest, J. J. Onnes -
Apeldoorn, M. J. Segeth-Dibbetz - Voorthuizen, L. J. 
Capit - Amsterdam, J. M. A . Franse - Elst, E . Lukacs -
Amsterdam. 

Namens het hoofdbestuur 

P. Hijmans 

SUBSIDIERING VAN 
WETENSCHAPPELIJK 
WERK 
Reeds geruime tijd is sprake van subsidHlring zijdens de 
Overheid van wetenschappelijk werk verricht door weten
schappelijke stichtingen, die gelieerd zijn aan de Tweede 
Kamer vertegenwoordigde politieke partijen. 
Bij de behandeling van het wetsontwerp heeft de• Tweede 
Kamerfractie van D'66 zich daartegen verzet o.a. op de 
grond Jat subsidi!lring van wetenschappelijk werk van 
politieke partijen in feite betekent subsidHlring van die par· 
tijen zelf. Het bezwaar daartegen is dat deze partijen van 
de subsidi!lrende overheid afhankelijk zouden kunnen wor
den terwijl ze juist onafhankelijk dienen te functioneren en 
voorts - en dit is een D'66-standpunt - moet de overheid 
niet partijen in leven houden door het verstrekken van sub
sidies, waarvan wij menen dat deze behoren tot een ver
ouderde partijconstellatie en zelf ook verouderd zijn en 
beter zouden doen te verdwijnen. 
Aangezien het wetsontwerp vrijwel zeker zal worden aange
nomen en de regeling van kracht zal worden, dient uitgaan
de van de nieuwe situatie te worden beslist of D'66 in dat 
geval haar wetenschappelijke stichting zal toestaan subsidie 
aan te vragen. Het hoofdbestuur van D'66 meent dat in een 
dergelijke principHlle zaak een congresuitspraak behoort te 
worden gedaan. Het hoofdbe$tuur pleit voor een positieve 
uitspraak van het congres op de volgende gronden: 

a. Ervan uitgaande dat de wetenschappelijke bureaus van 
de andere politieke partijen de subsidie zullen opnemen, 
zou het wetenschappelijk werk voor D'66 verricht een 
relatieve achterstand oplopen indien wij geen subsidie 
zouden vragen. 

b. De kosten van behoorlijk wetenschappelijk werk worden 
geleidelijk aan zo hoog, dat deze niet te bestrijden zijn 
uit de normale inkomsten van de partij. 

c. Het HB vindt het nauwelijks verantwoord in de toekomst 

I 
van de leden van de werkgroepen permanent financit!le 

\ offers te blijven vragen wanneer daartegenover niet al
thans enige vergoeding van gemaakte kosten kan worden. 
gesteld. · 

d. De financit!le mogelijkheden van D'66 zijn zo beperkt dat 
1 van een alleszins noodzakelijke uitbreiding van het weten-
1r schappelijk werk geen sprake zal kunnen zijn indien de 
I middelen niet toenemen. 
1

· e. De onafhankelijkheid van de wetenschappelijke bureaus 
:> is redelijk gewaarborgd onder de wet. 

----------------------------•· f. Het beheersen van de huidige problematieken, zoals o.a. 
Motie door de club van Rome ter sprake gebracht, vergt van 

De Algemene Ledenvergadering van de politieke partij 
Democraten'66, bijeen in de Flevohof op 6 en 7 november 
1971, 
overwegende dat ingevolge het huishoudelijk reglement 
door deze ALV een aantalleden van het hoofdbestuur ge
kozen dienen te worden, welke op 1 januari van het volgen
de jaar in functie dienen te treden; 
dat het met het oog op de belangrijke beslissingen, welke 
deze ALV heeft genomen, gewenst is dat het hoofdbestuur 
in zijn nieuwe samenstelling onmiddellijk na afloop van 
deze ALV in functie treedt, 
BESLUIT AF TE WIJKEN VAN HET HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT, in die zin dat: 

a. op deze ALV hoofdbestuursleden worden gekozen welke 
op 8 november 1971 in functie zullen treden, doch wier 
zittingsperiode voor de toepassing van het huishoudelijk 
reglement geacht wordt te beginnen op 1 januari 1972; 

b. de zittingsperiode van de periodiek aftredende hoofdbe
stuursleden wordt betlindigd op 7 november 1971. 

Motie 
De Algemene Ledenvergadering van de politieke partij 
Democraten'66, bijeen in de Flevohof op 6 en 7 november 
1971, 
overwegende dat onder verantwoordelijkheid van het hoofd-

politieke partijen een zodanige intensieve bestudering om 
tot nieuwe politieke beleidslijnen te komen dat wij het 
zullen moeten accepteren soms onorthodoxe wegen te be
wandelen. 

Het ligt in de bedoeling in de toekomst de krachtens subsi
die ontvangen bedragen door de stichting tegenover het 
congres te laten verantwoorden. 

J.A. Nagtegaal 

bestuur is afgeweken van het bepaalde in deel B van Hoofd
stuk IX van het huishoudelijk reglement, in dier voege dat 
bij de kandidaatstelling voor de Eerste Kamer der Staten
Generaal niet t:\t:\n uniforme lijst voor alle kieskringen is 
ingediend, doch verschillende afwijkende lijsten in de ver
schillende kieskringen; zijn ingediend; 

overwegende dat het hoofdbestuur beoogde dat meer kandi
daten gekozen zouden worden dan bij naleving van het 
huishoudelijk reglement het geval zou ?.ijn geweest; 
van mening dat het hoofdbestuur aldus de belangen van de 
partij op een juiste wijze tegen elkaar heeft afgewogen; 

BESLUIT de voornoemde afwijking van het huishoudelijk 
reglement goed te keuren. 

hoofdbestuur 
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CONGRESREGLEMENT 

Vastgesteld door het hoofdbestuur, daartoe bevoegd krach
tens artikel 17 lid 2 statuten met verwerking van de be
paling van het Huishoudelijk Reglement. 

1. Het congres is een algemene ledenvergadering van D'66. 

2. Nieuwe onderwerpen agenda. 
Aan de door het hoofdbestuur vastgestelde agenda kun
nen punten worden toegevoegd op verzoek van: 
a) de fractie van D'66 in de Tweede Kamer; 
b) vijf procent van de leden, waarvan niet meer dan Mn 

derde uit dezelfde afdeling afkomstig is; 
c) de ledenvergaderingen van tenminste vijf afdelingen 

mits het verzoek daartoe - voorzien van een korte 
toelichting - schriftelijk bij het hoofbestuur is inge
diend uiterlijk 3 november 1971 . 

Over niet op de agenda opgenomen onderwerpen kunnen 
geen besluiten worden genomen, behoudens ten aanzien 
van aanbevelingen omtrent actuele onderwerpen. 

3. Amendementen, wijzigingsvoorstellen en moties. 
leder lid heeft het recht amendementen, wijzigingsvoor
stellen en moties in te dienen, met dien verstande dat 
amendementen en wijzigingsvoorstellen uiterlijk 1 no
vember 1971 schriftelijk bij het hoofdbestuur moeten 
zijn ingediend. 

4. Moties ter zake van het politieke beleid en betreffende 
actuele onderwerpen kunnen ook tijdens het congres wor
den ingediend bij de congresvoorzitters. 

5, Leiding A. L. V. 
De ALV wordt geleid door drie voorzitters. Bij de be
handeling van een onderwerp waarbij een der voorzitters 
uit hoofde van enigerlei andere partijfunctie persoonlijk 
is betrokken treedt deze niet als fungerend voorzitter op 
zolang deze behandeling duurt. 

6, Bevoegdheden leiding. 
De fungerend voorzitter van deA. L. V. heeft het recht 
spreektijd te verdelen en te beperken. De beslissingen 
van de voorzitters zijn bindend behoudens onmiddellijk 
beroep op de A. L. V. die daarover stemt zonder discus
sie. 

7, Notulen- en stemcommissie. 
De A. L. V. begint met de aanwijzing van een stemcom
missie en een notulencommissie op voordracht van de 
voorzitter(s). 

8. Taak stemcommissie. 
De stemcommissie registreert de uitgebrachte stemmen, 
beslist zonder beroep over de geldigheid daarvan, en 
constateert de uitslag van de stemming. 

9, Besluiten A. L. V. 
Tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement anders 
bepalen neemt de A. L. V. besluiten met absolute meer
derheid van de geldig uitgebrachte stemmen (blanco 
stemmen zijn geen "geldig uitgebrachte stemmen"), met 
dien verstand~ dat indien met de votometer gestemd 

wordt het verschil tussen v66r- en tegenstemmen ten 
minste vijf procent van het totaal van de uitgebrachte en 
de blanco stemmen dient te bedragen. De A. L. V. kan 
echter besluiten een bepaald besluit slechts te nemen 
wanneer twee derde der aanwezige leden van D'66 v66r 
stemmen. 
Indien geen der led en stemming wenst kan de A. L. V. bij 
acclamatie een besluit nemen. 

10. Stemrecht. 
leder bij de stemming op de A. L. V. aanwezig lid kan 
~~n stem uitbrengen. 

11. Wijze van stemming. 
Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Met een 
schriftelijke stemming wordt gelijk gesteld stemming 
door middel van een votometer. 
Over zaken wordt gestemd op een door de voorzitters 
van de A. L. V. te bepalen wijze. 

12. Wijze van behandeling reglement kandidaatstelling 
Tweede Kamer. Behandeling van de voorstellen ge
schiedt als volgt: 
a. alvorens amendementen in behandeling worden ge

bracht, vindt eerst de behandeling en de stemming 
plaats over de alternatieven; 

b. na vaststelling van de hoofdlijnen, worden slechts die 
amendementen in behandeling genomen die betrekking 
hebben op de gekozen alternatieven; 

c. de indiener of een door hem aangewezen lid geeft een 
beknopte toelichting op zijn voorstel; 

d. de voorzitter verleent ten minste ~~n tegenstander 
van het voorstel de mogelijkheid zijn standpunt toe te 
lichten, en kan ook anderen aan de discussie laten 
deelnemen; 

e. het hoofdbestuur, de reglementencommissie en de 
rapportagecommissie kunnen aan de A. L. V. een ad
vies omtrent het amendement geven. 

13. Wijze van behandeling van moties en resoluties. 
De behandeling van de voorstellen geschiedt als volgt: 
a. de indiener of een door hem aangewezen lid geeft 

een beknopte toelichting; 
b. de voorzitter verleent ten minste ~~n tegenstander 

van het voorstel de mogelijkheid zijn standpunt toe 
te lichten en kan ook anderen aan de discussie laten 
deelnemen; 

c. het hoofdbestuur, de Tweede Kamerfraetie en de 
rapportageeommissie kunnen aan de A. L. V. een ad
vies omtrent het voorstel geven; 

d. de voorzitter brengt in stemming eerst de alterna
tieve voorstellen, daarna amendementen in de volg
orde bepaald door hun ingrijpenheid, daarna het al 
dan niet geamendeerde eindvoorstel. 

14. Onvoorzien. 
In de gevallen betreffende de gang van zaken op de 
A. L. V. waarin het huishoudelijk reglement en dit regle
ment niet voorzien, beslissen wat de A. L. V. betreft de 
gezamenlijke voorzitters. 


