


ALGEMENE INLEIDING 

In dit congresboek zijn opgenomen alle aanvullende 
congresstukken, die niet in de Eerste en Tweede Congres-
Democraat konden worden gepubliceerd. 

Verder is een index van congresstukken opgenomen die 
verwijst naar de plaats, waar in de Eerste Congres De-
mocraat (ECD) of in de Tweede Congres Democraat (TCD) 
de stukken zijn te vinden. Bovendien zijn in dit con-
gresboek alle moties en amendementen afgedrukt, die de 
rapportagecommissie heeft ontvangen. 

Bijgaand is tevens de definitieve congresagenda opge-
nomen, die na publicatie in de Eerste Congres Democraat 
als congresstuk ECD 1 enkele kleine wijzigingen heeft 
ondergaan. Aanvullende agendapunten werden door de 
daartoe bevoegde organen niet ingediend. 
In de Eerste Congres Democraat is als congresstuk 
ECD 2 het concept-congresreglement gepubliceerd. Hierin 
is bepaald, dat moties en amendementen vóór 15 maart 
1979 om 17.00 uur bij het landelijk secretariaat moes-
ten zijn ingediend. 

Een overzicht van de kandidaten, die zich hebben ge-
meld voor de vakante funkties in het Dagelijks Bestuur 
en het SWB bestuur opgenomen alsmede een overzicht van 
de kandidaten die op de voordracht staan voor de Advies-
commissie Kandidaatstellingen. 

In dit congresboek zijn bovendien ter nadere informatie 
opgenomen: 

a. rapport van de commissie Besluitvorming, zoals eer-
der gepubliceerd in Democraat 8/78 

b. toelidhting op de congresstukken TCD 4 en TCD 5 over 
de jongerenorganisaties. 

Wij wensen alle leden en belangstellenden, die dit voor-
jaarscongres 1979 bijwonen twee gezellige congresdagen 
met een vruchtbare-discussie en overwogen besluiten toe. 

Frans Rogier 
vice-voorzitter organisatie. 

VRIJDAGAVOND IN AMSTERDAM 

De afdeling Amsterdam organiseert op vrijdagavond 
23 maart van 23.- tot 2.00 uur een groots feest dat 
door de afdeling wordt bekostigd. 
Hiertoe zal •de afdeling wèl een (kleine) financiële 
bijdrage van de feestgangers vragen. 

ERRATUM 

Bij de financiële stukken in de Tweede Congres Democraat 
TCD 1, TCD 2 en TCD 3. 

TCD 1. pag.  IV,  rechter kolom bovenaan: 

De "Grondslagen voor de bepaling van baten en lasten 
vormen een onderdeel van de Toelichting op de balans en 
staat van baten en lasten op pag.  II  en dienen in combi-
natie hiermede gelezen te worden. 

TCD 2. pag.  IV,  linker kolom, regel 3 van onderen: 

achter werklozen" toe te voegen: met een belastbaar 
inkomen tot f. 20.000,-". 

TCD 3; 

Waar de datum "1 augustus" wordt genoemd, dient steeds 
te worden gelezen: "1 juli'. 

Jan Prevoo,penningmeester 

AGENDAPUNT ONDERWERP WAAR TE VINDEN? 

3.  goedkeuring congres- Democraat 1/79 
reglement, ECD 2 blz. 23 

4.  financiën 
a,b) financiele situatie Democraat 2/79 

TCD 1 blz. II e.v. 
c) contributie 1980 Democraat 2/79 

TCD 2 blz. IV  
amendementen 1 t/m 4 Congresboek,blz.6 

çi) bijdrage regio's Democraat 2/79 
TCD 3 blz. V 

moties 1 t/m 4 Congresboek., 
blz. 5, 6 

5.  jongerenorganisatie Democraat 2/79 
TCD 4 blz. VI  
TCD 5 blz. VI  

Toelichting HB congresboek, 
blz. 14 

Toelichting jongeren- congresboek, 
werkgroepen blz. 15 t/m 18 
moties 5 t/m 7 congresboek, 

blz. 6 
amendement 5 blz. 7 

7. beleidsprogramma - Democraat 2/79 
Ruimtelijke Ordening blz. VIII, IX  

TCD 6 
motie 8 Congresboek,blz.7 
amendementen 6 t/m 19 Congresboek, 

blz. 7, 8 

10.  algemene Politieke moties Congresboek, 
motie 9 t/m 15 blz. 8, 9 

11.  kandidaten Dagelijks Congresboek, 
bestuur en bestuur SUB blz, 4, 5 

12.  Besluitvorming binnen Democraat 2/79 
D'66 blz. VI, VII  

TCD 7, HB resolutie 2 

moties 16, 17 Congresboek, 

amendementen 20 t/m 22 blz. 10 

rapport Commissie Congresboek, 

Besluitvorming blz. 20 t/m 23 

14. Europese politieke moties. 
moties 18 t/m 23 Congresboek, 
amendement 23 blz. 10, 11, 12 

17.  Adviescommissie Interne Democraat 2/79, 
Kandidaatstelling blz. VII  
TCD 8 
moties 24 t/m 27 Congresboek, 
amendement 24 blz. 12, 13 
voordracht kandidaten Congresboek blz. 19 

18.  landelijke organisatie- Democraat 2/79, 
structuur blz. IX  
TCD 9, HB resolutie 3 blz. XI  
motie 28 Congresboek, 
amendement 25 blz. 13. 
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CONGRESAGENDA 

VOOR DE 2 4s te A L G EME NE LEDE NV E R G A DER I-N G 

VAN DE POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 

0 P 2 3 en 2 4 M A A R T 1 9 7 9 in K R A S N A P 0 L S K Y 

te A N  S T E R 0 A M 

vrijdag 23 maart 1979 

20,00 uur 1. Opening door de partijvoorzitter en voorstellen 
van de congresleiding 

2. Benoeming van notulen- en stemcommissie 

3. Goedkeuring congresreglement 

20.10 uur 4. Financiën 

a. overzicht financiële situatie 1979 

b. goedkeuring financieel jaarverslag 1978 

C. vaststelling contributieregeling 1980 

d. vaststelling bijdrageregeling regio's 

20,45 uur 5. Jongerenorganisatie D'66 

21,30 uur 6. Toespraak partijvoorzitter, gevolgd door dis- 
cussie met de congresbezoekers 

22.15 uur 7. Beleidsprogramma - Ruimtelijke Ordening 

22,45 uur 8. Schorsing van de vergadering 

zaterdag 24 maart 1979 

10.30 uur 9. Heropening van de vergadering 

10, Algemene Politieke moties (nationaal) 

11.15 uur 11.  Presentatie kandidaten voor Dagelijks Bestuur 
en Bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau 066 

OPENING STEMBUSSEN 

11.30 uur 12.  Besluitvorming binnen D'66 

12.15 uur 13.  Toespraak Europese lijsttrekker 

13.00 uur LUNCH 

14.00 uur 14.  Europese politieke moties 

14.45 uur 15.  Verkiezingscampagne Europees Parlement 

15.00 uur 16.  Toespraak fraktievoorzitter 

SLUITING STEMBUSSEN 

15.45 uur 17.  Adviescommissie interne kandidaatstelling 

16.00 uur 18.  Landelijke organisatiestruktuur 

16.35 uur 1 19. Uitslag stemmingen 

16.45 uur 1 20. Sluiting door de partijvoorzitter 
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KANDIDATEN DAGELIJKS BESTUUR 

VOOR DE FUNKTIE VAN VICE-VOORZITTER POLITIEK 

1. DRUKKER, Onno 
2. Amsterdam, 19 juni 1939 
3. Joris Minneepad 19, Rotterdam, 010-204466 
4. Baccalaureaat economie 
5. stafmedewerker IBM Nederland 
6. 1977 
7. regio HB-lid Zuid-Holland 

lid adviescommissie landelijke organisatie 
lid commissie automatisering ledenadministratie 
lid commissie welzijn Deelgemeenteraad Rotterdam-0 

8. campagneleider deelgemeenteraadsverkiezingen 
Rotterdam 

9. thans geen. 
voorheen: beleidsadviseur Amnesty België 

voorzitter amamteurtoneel vereniging 
lid ondernemingsraad IBM 

10. vice-voorzitter politiek 

1. MULDER, Jan Pieter Fokke 
2. Meppel , 29 juni 1934 
3. Eikenlaan 23, Peize, 05908-33014 
4. HBS-B, dr. natuurkunde 
5. beheerder research instituut 
6. 1976 
7. lid Adviesraad 
8. regiocontactpersoon Drenthe 

lid Voorlopige Adviesraad 
9. - 

10. vice-voorzitter politiek 

1. VAN OORSCHOT, Henri cus Martinus Cornelis Maria 
2. 's-Hertogenbosch,  14 december 1952 
3. Obrechtstraat 370, Den Haag, 070-451576 
4. Gymn. B. jurist 
5. rijksambtenaar 
6. 1976 
7. secretaris-politiek, lid programmacommissie, 

coördinator grondsiagendiscussie, lid PSVI-bestuur, 
contactpersoon Emancipatiezaken 

8. secretaris-politiek afd. Den Haag, voorzitter 
campagnecommissie Den Haag 1977, regio-hoofdbe-
stuurslid Zuid-Holland 

9. thans geen 
10. vice-voorzitter politiek 

VOOR DE FUNKTIE VAN SECRETARIS-POLITIEK 

1. VAN DEN  HAZEL,  Jan 
2. Hilvarenbeek, 18 augustus 1942 
3. Zevenaar, Zonegge 07-8, 08360-30735 
4. onderwijzer + hoofdakte, diverse  LO-akten, opbouw-

werk Welzijnswerk, V.O. leidinggevend funktionaris 
Welzijnswerk 

5. staffunktionaris Gelderse Raad voor het Jeugd-
beleid 

6. 1966 
7. lid DB (2e penningmeester), bestuurslid SWB, voor-

zitter steunfraktie Zevenaar 
8. o.a. gemeenteraadslid Arnhem, regiovoorzitter, af-

delingssecretaris, bestuurslid PSVI 
9. vele, voortvloeiend uit beroep 
10. secretaris-politiek 

1. SPIGT, Cornelis Douwe 
2. 13 september 1938, Amsterdam 
3. Koningin Emmakade 175, Den Haag , 070-469731 (werk) 
4. sociale academie opbouwwerk en voortgezette oplei-

ding Soc.Ped. 
5. directeur opleidingen Ambulante Zwakzinnigenzorg 
6. 1976 
7. secretaris SWB-werkgroep 'culturele minderheden' 
8. subregio-voorzitter Venray-Venlo, lid regiobestuur 

Limburg, Statenlid Limburg,  ply,  lid Voorlopige 
Adviesraad 

9. bestuur VO-Nijmegen, lid sektie samenlevingsopbouw 
Nat. raad voor Maatschappelijk Welzijn 

10. secretaris-politiek 

VOOR DE FUNKTIE VAN SECRETARIS-ORGANISATIE 

1. BAAS, Franciscus Jozef Cornelis Maria 
2. Utrecht, 31 maart 1951 
3. Luxemburglaan 549, Heemskerk, 02510-40380 
4. rechten 
5. beleidsmedewerker bij Hoogovens IJmuiden 
6. 1976 
7. lid Adviesraad, lid sociaal economische werkgroep 

SWB, bestuurslid D'66 IJmond-Noord, fraktiemede-
werker Provinciale Staten Noordholland 

8. ply,  lid Voorlopige Adviesraad, voorzitter 066 
IJmond 

9. vice-voorzitter stichting Openbare Bibliotheek 
Heemskerk-Beverwijk 

10. secretaris-organisatie 

VOOR DE FUNKTIE VAN TWEEDE PENNINGMEESTER 

1. VAN DEN  HAZEL,  Jan 
2. Hilvarenbeek, 18 augustus 1942 
3. Zevenaar, Zonegge 07-8, 08360-30735 
4. onderwijzer + hoofdakte, diverse  LO-akten, Opbouw-

werk Soc.Acadeniie,V.O.leidingg.funk.Welzijnswerk 
5. staffunktionaris Gelderse Raad voor het Jeugdbeleid 
6. 1966 
7. Dagelijks Bestuur (2e penningmeester), bestuurslid 

SWB, voorzitter steunfraktie Zevenaar 
B. o.a. gemeenteraadslid Arnhem, regiovoorzitter, 

afdelingssecretaris, bestuurslid PSVI 
9. vele, voortvloeiend uit beroep 
10. 2e penningmeester 

1. PIETERSZ, Siegfried 
2. Curaçao, 27 mei 1942 
3. Petrarcalaan 51, Utrecht, 030-945265 
4. TH Delft, Natuurkunde 
5. beleidsmedewerker Economische Zaken, Directie 

Algemeen Energiebeleid 
6. 1977 
.7. lid discussiegroep gemeentepolitiek afd. Utrecht 
8. - 
9, - 
10. 2e penningmeester 

1. VAN SITTEREN, Carel Egbertus 
2. Amsterdam, 10 februari 1911 
3. O.Z. Achgerburgwal. 153 hs. Amsterdam 
4. HBS 
5. ondernemer 
6. 1969 

KANDIDATEN VOOR HET DAGELIJKS BESTUUR 

EN HET BESTUUR STICHTING WETENSCHAPPELIJK 

BUREAU D66. 

1 egenda: 

1. Naam en voornamen 
2. Geboorteplaats en -datum 
3. Adres en telefoonnummer 
4. Opleiding 
5. Beroep 
6. Lid sinds 
7. Huidige funkties binnen D'66 
8. Vroegere funkties binnen D'66 
9. Funkties in andere maatschappelijke organisaties 
10. voor welke funktie 



7. ply,  lid Adviesraad, coördinator en voorzitter 
kern landelijke werkgroep Emancipatie, lid PEAC, 
lid kascommissie regio Noordholland 

8. penningmeester afd. Amsterdam, lid programmacommis-
sie afd. Amsterdam 

9. - 

10, 2e penningmeester, 

KANDDATENSWBBESTUUR 

1. DIK, Wim 
2. Rotterdam, 11 januari 1939 
3. Lage Driesstraat 23, Helvoirt, 04118-2282 
4. HBS-B, TH Delft (electrotechniek), kand.economie 
5, directeur vleeswarenindustrie 
6.1966 
7. vice-voorzitter politiek, q.q. bestuurslid SWB 
8. voorzitter afd, Oss 

C. C. R. S. F. 
9. jong management/NCW 

10. voorzitter,  

1. SPIGT, Cornelis Douwe 
2. Amsterdam, 13 september 1938 
3. Koningin Ernmakade 175, Den Haag, 070-469731 (werk) 
4. sociale academie opbouwwerk en voortgezette oplei-

ding Soc,Ped. 
5, directeur opleidingen Ambulante Zwakzinnigenzorg 
6, 1976 
7. secretaris SWB-werkgroep culturele minderheden 
8. subregio voorzitter Venray-Venlo, lid regiobestuur 

Limburg, lid Provinciale Staten Limburg,  ply,  lid 
Voorlopige Adviesraad 

9. bestuur VO Nijmegen, lid sectie samenlevingsopbouw 
Nat. raad voor Maatschappelijk Welzijn 

JO. penningmeester 

1, VONCKEN, Robert  Mathieu  
2. Curaçao, 25 december 1933 
3. Prinsengracht 604, Amsterdam, 020-251340 
4. Gymnasium, dr. ir. 
5,, procesingenieur 
6. 1967 
7- 
8. voorzitter afd. Amsterdam 
9,- 
10, penningmeester 

WJDRAGENREGELNG REGIO'S 

MOTIE 

Indieners regio Overijssel (Pieter Fokkink) 

De ALV ven D'65 in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 
1979 in Amsterdam, 

gezien 

- de begroting 1979 welke door de ALV indertijd werd 
goedgekeurd 

- de gegevens over de afdrachten aan de regio's in de 
congresstukken van de huidige bijeenkomst 

opmerkende 

dat uit deze gegevens blijkt dat bijna 40 % minder aan 
de regio's wordt afgedragen dan begroot  

- dat de afdrachten gebaseerd zijn op de aantallen le- 
den die betaald hebben 

- dat er dus een groot gat zit tussen de taakstellende 
begrotingen de realisatie 

stelt vast 

dat een dergelijk verschil hoort te leiden tot een her-
bezinning op de gehele begroting 

nodigt het HB uit 

zo spoedig mogelijk te komen met een nota waarin deze 
zaken geanalyseerd worden, zodat bedoelde bezinning en 
zonodig bijstellen van de begroting 1979 kan plaats 
vinden. - 

MOTIE 2 

Indieners regio Limburg (A van Reen-Kasdorp) 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 
1979 in Amsterdam, 

heeft met waardering kennisgenomen van het voorstel 
van de landelijke penningmeesters ten aanzien van de 
financiële bijdrage aan de regio's in 1980 

overwegende 

dat er knelpunten zijn in een aantal regio's met een 
klein aantal leden en een grote spreiding van leden 
over de regio's,weardoor deze regio's in financiële 
jiioeilijkheden verkeren 
besluit 
de bijdrageregeling niet in te laten gaan op 1 januari 
1980 maar op 1 juli 1979. 

MOTIE 3 

Indieners afdeling Amsterdam (A de Vries) 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 
1979 in Amsterdam 

kennis genomen hebbend van congresstuk TCD 3, voor-
stel financiele bijdrage aan de regio's in 1980 

overwegende dat het huidige aantal betalende leden aan-
zienlijk lager is dan waarvan in de meerjarenplanning 
wordt uitgegaan en tevens aan de uitgavenkant een ver-
dere verschuiving optreedt naar vaste lasten, waardoor 
grote tekorten kunnen ontstaan 

voorts overwegende dat de bijdrage aan de regio's een 
van de grootste nog be7nvloedbare kostenposten zal vor-
men. op de begroting 1980 

spreekt als zijn oordeel uit 

dat de bijdrage aan de regio's in 1980 pas verantwoord 
kan worden vastgesteld, wanneer meer bekend is over 
de financiële ontwikkeling van de partij in 1979, 

besluit 

de behandeling van 'congresstuk TCD 3 te verdagen tot 
het najaarscongres 1979 

- 

MOTIE 4 

Indieners regio Overijssel (C Cornelisse) 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 
1979 in Amsterdam, 

gezien het congresstuk TCD 3 afdracht regeling regio's 
1980 

overwegende 

- dat voorde mfdrachtregeling inzicht in financiële 
wensen en mogelijkheden, noodzakelijk is 

- dat dit de wensen en mogelijkheden van alle geledingen 
van D'66 betreft 

- 

overwegende 



vraagt het HB 

- een inventarisatie te verrichten en hiervan aan het 
najaarscongres 1979 verslag te doen 

besluit 

- de vaststelling van de afdrachtregeling 1980 aan te 
houden tot het najaarscongres 1979 alwaar bovenge-
noemde inventarisatie en de landelijkebegroting 
1980 voorhanden dienen te zijn. 

CONTRIBUTEREGELNG 1980 

AMENDEMENT 1 

Indieners: A.J.F. de Vries e.a. 

De door het HB voorgestelde contributieregeling wordt 
na 'belastbaar inkomen boven f. 20.000 contributie 
f.60,-" 

vervangen door 

'belastbaar inkomen f. 25.000 - 30.000 contr. f. 70,- 
30,000 - 35.000 " 90,- 
35.000 - 40.000 " 105,- 
40.000 - 45.000 " 125,- 
45.000 - 50.000 " 140,- 
50,000 - 60.000 " 160,- 
60.000 - 70.000 " 195,- 
70.000 - 80.000 " 230.- 
80.000 - 90.000 " 265,- 
90.000 100.000 " 300,- 

enz. enz. 

AMENDEMENT 2 

Indieners; Regio Overijssel (van Erkelens) 

Schrappen uit decategorieomschrijving de groepen 
"Bejaarden met alleen AOW-inkomsten en werklozen" 

AMENDEMENT 3 

Indieners: Regio Noord-Holland (Ko Anthonisse e.a.) 

In de categorie-omschrijving (pag.IV, le kolom, 3e/4e 
regel van onderen) "werklozen" vervangen door: 
"degenen die op sociale voorzieningen zijn aangewezen 

AMENDEMENT 4 

Indieners: J.Tj. Knoop Pathuis e.a. 

De zin: "Ook huisvrouwen zonder eigen •inkomen 
enz.", vervalt. Hiervoor te lezen: 
"Voor (echt)paren geldt een kontributieregeling, 
gebaseerd op het gezamenlijk inkomen en volgens 
onderstaande tabel, verhoogd met ± 40,--. Bij een 
(ter eigen beoordeling) moeilijke financiële situatie 
kan een reduktie worden toegepast." 
In de volgende zin: "Voor andere leden . . . enz.", 
dient het woord "andere" te vervallen. 

AGENDAPUNT 5 

DE JONGEREN 
MOTIE 5 

Indieners: Peter van Dobben de Bruijn e.a. 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen op 23 en 24 
maart 1979 te Amsterdam, 

overwegende 

- dat ten aanzien van dit onderwerp belangrijke stukken 
pas op de ALV ter beschikking waren 

- dat dit onderwerp vooraan op de agenda is geplaatst 

stelt vast 

dat een goede diskussie en afweging hiërdoor belemmerd 
wordt 

voorts overwegende 

dat niet duidelijk is hoe groot de achterban van de 
woordvoerders van de verschillende jongerenstromingen 
is 

draagt het HB op 

- in overleg en samenwerking met de werkgroep(en) van 
jongeren te komen tot een deelcongres "jongeren-
organisatie. 

- voor deze bijeenkomst een zo groot mogelijke deelname 
uit de leden tot 25 jaar te bewerkstelligen 

- op die bijeenkomst te streven naar een voorstel over 
dit onderwerp voor de najaars-ALV 1979  van D'66 

- rond dit congres te streven naar een gesplitste 
stemming, zodat duidelijk wordt waar de jongeren 
voor kiezen 

besluit 

verdere behandeling van het agendapunt '066-jongeren-
organisatie" te verdagen naar de najaars-ALV 1979. 

MOTIE: 6 

Indieners: Regio Utrecht (Jan v.d. Werf) 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen op 23 en 24 
maart 1979 te Amsterdam, 

gekonstateerd hebbende 

dat de congresstukken TCD 4 en 5 beide pleiten voor een 
organisatieverband voor jongeren, 

overwegende dat 

- D'66 een open, demokratische partij is 
- binnen deze partij het maken van onderscheid naar 

leeftijd, geslacht e.d. wordt afgewezen 
- opdeling van de partijorganisatie in deelorganisaties 

verzwakking van de partij betekent 
- de specifieke problematiek van jongeren in een werk-

groep van de SWB de volle aandacht kan en moet 
krijgen 

besluit 

niet over te gaan tot de oprichting van de 066 
jongerenorganisatie. 

MOTIE 7 

Indieners Regio's Overijssel en Utrecht (Peter Sprong) 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 
1979 te Amsterdam, 

nodigt HB en SUB uit 

te komen tot de oprichting van een werkgroep "Jongeren" 
van de Stichting Wetenschappelijk Bureau 
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AMENDEMENT 5 
CONGRESSTUK T C D 4 

Indieners: Regio Overijssel (Pieter Fokkink) 

De tekst onder "Besluit' als volgt te formuleren: 

een comniissiead hoc, bestaande uit jongeren en in 
nauwe samenwerking met het HB, opdracht te geven de 
ideeën over een jongerenorganisatie binnen de partij 
(zonder eigen Statuten en  HR)  nader uit te werken en 
op het najaarscongres 1979 te komen met een voorstel 
dienaangaande.". 

AMENDEMENT 8 

Indieners: Regio Overijssel (Marijke de Vuyst) 

Veranderen in 3.1.1. bij de tweede reeks knelpunten de 
volgende zin: 

In landelijke gebieden betekent de suburbanisatie naast 
de al gesignaleerde en nog te noemen problemen veelal 
een sociale ontwrichting van kleinere kernen 

in 

"In landelijke gebieden leidt de suburbanisatie naast 
de al gesignaleerde en nog te noemen problemen tot een 
grote verandering, die ontwrichtend kan werken op de 
bestaande sociale verhoudingen". 

AGENDAPUNT 7 

MOTIE 8 

Indieners: Regio Utrecht (R, Heskamp) 

De ALV van 066 in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 
1979 in Amsterdam 

na kennisname van het betreffende stuk ter vervanging 
van par. 3.1 uit het Beleidsprogram 

overwegende 

dat het Beleidsprogram van D'66 een politiek Beleids-
program dient te zijn, waarin op heldere wijze de poli-
tieke visie en het beleid van D'66 voor de komende 
jaren wordt gepresenteerd 

dat een wijziging in het Beleidsprogram tevens een ver-
betering ,moet inhouden 

konstateert 

dat de voorgestelde vervanging van de paragraaf "Ruim-
telijke Ordening" uit het Beleidsprogram wordt geken-
merkt door eert omslachtig en modieus taalgebruik en 
weinig zeggende passages 

dat de voorgestelde vervanging v,w.b. punt 3,1.3. "ste-
delijke gebieden" niet representatief is voor het r,o.-
beleid zoals dat door D'66 op lokaal niveau in meerder-
heid wordt voorgestaan 

is van mening 

dat de voorgestelde vervanging van de huidige paragraaf 
3,1. uit het Beleidsprogram niet geschikt is als be-
leidsuitgangspunt 

draagt het hoofdbestuur op 

aan de volgende ALV een nieuw voorstel te doen over de 
vervanging van de huidige paragraaf 3.1. "Ruimtelijke 
Ordening" uit het Beleidsprogram, welke een goed uit-
gangspunt vormt. 

AMENDEMENT 6 CONGRESSTUK ---6 

Indieners: Regio Overijssel (Marijke de Vuyst) 

Toevoegen bij 3.1.1. (inleiding), bij de opsomming van 
knelpunten in het huidige beleid, achter de eerste 
reeks knelpunten: 

"Van de andere kant zien wij de laatste jaren een ont-
wikkeling dat de kleine kernen tot 2000 inwoners in lan-
delijke gebieden in de knel komen. Voor die kernen moet 
dus een ander beleid ontwikkeld worden". 

AMENDEMENT 7 

Indieners: Regio Overijssel (Marijke de Vuyst) 

Weglaten in 3.1,1. bij de tweede reeks knelpunten het 
tussen haken gestelde (vaak gedwongen)  

AMENDEMENT 9 

Indieners: Ina Klaasen e.a. 

3.1.1. laatste gedachte streepje 

bestaande tekst vervangen door: 

"Het huidige ruimtelijke ordeningsbeleid is afgestemd 
op de traditionele vormen binnen de samenleving, zoals 
die zich de laatste decennia heeft ontwikkeld. Een ver-
groting van de maatschappelijke ontplooiingsmogelijk-
heden van elk individu zal aan de ene kant in toenemen-
de mate worden geremd door een vooral op autogebruik 
gebaseerde ruimtelijke ordening. Aan de andere 
kant zal het steeds meer mensen tot autogebruik Kunnen 
dwingen, met alle ongewenste gevolgen van dien. Dat is 
vooral ten nadele van hen, die meestal niet van een 
auto gebruik kunnen maken." 

AMENDEMENT 10 

Indieners: Regio Overijssel (Marijke de Vuyst) 

3.1,3. Toevoegen achter 2e alinea, achter (voldoende en 
gevarieerd bouwen): 

`Ook de stadsvernieuwing en de woningverbetering moeten 
op kleine schaal worden aangepakt". 

AMENDEMENT 11 

Indieners: Ko Anthonisse e.a. 

3.1.3. De alinea "- de aanleg . . ." aanvullen met "De aan-
leg en bouw van deze voorzieningen mag echter niet lei-
den tot uitbreiding van de wegencapaciteit". 

AMENDEMENT 12 

Indieners: Ina Klaassen e.a. 

3.1.3. derde gedachte streepje "(d.w.z. parkeren onder 
de woningen)" vervangen door 

"(b.v. parkeren onder de woningen)". 

AMENDEMENT 13 

Indieners: Ina Klaassen e.a. 

3.1.3.vijfde gedachte- laten vervallen: "kiss and  ride".  

AMENDEMENT 14 

Indieners: Regio Friesland (Leen Schotel) 

3,1.4 te wijzigen als volgt: 

In kleine kernen dient sterkere groei dan voor de 
opvang van de eigen bevolking nodig is, in principe 
voorkomen te worden. 
Uitzonderingen zullen moeten worden gemaakt voor reeds 
vergrijsde dorpen waarvan geen reële bevolkingsgroei 
meer te verwachten is en voor dorpen Maarvan de nood-
zakelijke voorzieningen voor de dorpsgemeenschap, zo-
als school, het verenigingsleven, de kerk en de pri-
maire medische zorg in gevaar komt..... 
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AMENDEMENT 15 

Indieners: Regio Overijssel (Marijke de Vuyst) 

31.4. De zin: 'Onder alle omstandigheden is aanpassing 
mande bestaande karakteristieke omgeving noodzakelijk" 
wijzigen, in: 

"Daarbij dient de nieuwbouw in het bestaande patroon te 
worden ingepast, met behoud van de karakteristieken van 
de bestaande omgeving". 

AMENDEMENT 16 

Indieners: Regio Overijssel (Marijke de Vuyst) 

3.1,6. toevoegen: 

"Er dienen aparte, aangepaste industrieterreinen te ko-
men voor de vestiging van mens- en milieugevaarlijke 
industriën. De aanvoer en verwerking van gevaarlijke 
stoffen, de zuivering en afvoer van procesafval en de 
veiligheid van de werknemers dienen met de grootst mo-
gelijke waarborgen te zijn omgeven. Speciale diensten 
van de rijksoverheid dienen met het toezicht op de 
aanleg en de kontrole van de uitvoering, en de kontrole 
op de industriele processen zelf, te worden belast." 

AMENDEMENT 17 

Indieners: Ina Kl.aassen e.a. 

3.1,6. eerste alinea, tweede zin als volgt te lezen: 

"Alleen indien en voor zover de plannen zorg en ver-
antwoordelijkheid van de plaatselijke overheid bedui-
dend te boven gaan, kunnen deze bevoegdheden geheel 
of gedeeltelijk door hogere bestuurlijke organen war-
den overgenomen." 

AMENDEMENT 18 

Indienrs: Ina Klaasen e.a. 

3.1.6. tweede alinea "Indien . . . . vervaardigen" geheel 
laten vervallen. 

AMENDEMENT 19 

Indieners: Ina Klaasen e.a. 

3.1.6. vierde alinea, laatste zin "een goed afgestemd 
inrichtings- en beheersbeleid" vervangen door 

"een samenhangend inrichtings- en beheersbeleid". 

AGENDAPUNT 10 

ALGEMENE POL I T I EKE  MOTES  

MOTIE 9 

Indieners: afd. Landsmeer/Watergang (Ernst van Altena) 

De ALV vn D'66 in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 
1979 te Amsterdam, 

overwegende 

1. dat de door D66 zozeer gewenste decentralisering, 
zoals die b.v. tot op zekere hoogte gestalte krijgt 

• in de kaderwet specifiek welzijn, leidt tot extra 
belasting van wethouders en leden van gemeenteraden 

2. dat de eveneens door D'66 uitgesproken gedachte 
(o.m. verwoord tijdens de in 1978 gehouden instruk-
tiebijeenkomsten collegevorming voor gemeenteraads-
leden) dat burgemeesters geen zware politieke porte-
feuilles dienen te dragen, in de uitvoering leidt 
tot extra belasting van wethouders 

3. dat in kleinere gemeenten, waar de vergoedingen voor 
raadsleden en wethouders volstrekt ontoereikend zijn, 
hierdoor de situatie ontstaat dat bestuurlijke taken 
in feite doorgeschoven worden naar het ambtelijk  

apparaat, zodat de onder 1. en 2. genoemde demokra-
tische gedachten dan onbedoeld aanleiding worden voor 
de door D'66 als ongewenst beschouwde versterking van 
de vierde macht 

4. dat gemeenteraadsleden die in hun dagelijkse beroeps-
uitoefening niet vallen onder het ambtenarenreglement 
extra in het nadeel zijn, omdat deze geen aanspraak 
kunnen maken op werkverzuim t.b.v. openbare bestuurs-
taken 

5. dat overigens ook niet valt in te zien waarom kleine-
re gemeenten achtergesteld worden bij de grotere, in 
die zin dat de groeiende problematiek er bestuurlijk 
behandeld dient te worden door een veel geringer 
aantal raadsleden en wethouders, die daarvoor boven-
dien een vergoeding ontvangen die een fraktie be-
draagt van die van hun collegae in grote(re) steden 

6. dat decentralisatie van.taken naar provincie en 
gemeenten niet alleen vraagt om herziening van de 
(tijds)vergoedingen aan gekozen bestuurders, maar 
in het algemeen om decentralisatie van de bijbe-
horende budgetten, hetgeen in de praktijk (verge-
lijk, de uitvoering van de bibliotheekwet) niet 
steeds gebeurt 

7. dat onvoldoende budgetten en vergoedingen een nega-
tieve uitwerking hebben op de kwaliteit van het 
bestuur in de tweede en derde laag 

8. dat de meerdere kosten van realistische vergoedin-
gen aan bestuurders en/of uitbreiding van colleges 
en raden, de redelijke prijs zijn, die betaald 
dient te worden voor de door D'66 voorgestane' 
kleinschaligheid 

besluit 

er bij SWB en frakties op aan te dringen alles in het 
werk te stellen om te komen tot positieve voorstellen 
en maatregelen, die er op gericht dienen te zijn dat: 

a. de vergoedingen voor provinciale en gemeentelijke 
besturen in overeenstemming gebracht worden met de 
maatschappelijke realiteit 

b. in het kader van de decentralisatie, waar nodig het 
aantal wethouders en raadsleden vergroot kan 'worden 
naar rato van de taakverzwaring 

C. er een regeling komt waardoor bestuurders die hun 
'beroep in het bedrijfsleven vinden, dezelfde moge-
lijkheden tot werkverzuim t.b.v. bestuurstaken 
verwerven, als voor ambtenaren reglementair vast-
gelegd 

d. decentralisatie van taken door de Rijksoverheid aan 
lagere overheden, gepaard gaat met decentralisatie 
van bijpassende budgetten. 

MOTIE 10 

Indieners: Regio Gelderland (afd. De Liemers) 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 
1979 te Amsterdam, 

heeft kennis genomen 

van het kabinetsvoornemen om ± 5,-- per verpleegdag ten 
laste te brengen van nader omschreven kategorieën zie-
kenfondsverzekerden 

stelt vast 

dat binnen D'66 de noodzaak tot bezuiniging duidelijk 
wordt ingezien, ook in de' sektor van de gezondheidszorg 

stelt vast 

dat dit voorstel een onaanvaardbare lastenverzwaring be-
tekend voor de laagstbetaalden in onze samenleving en 
dat dit voorstel derhalve met kracht moet worden afge-
wezen. 
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spreekt uit 

dat via alle mogelijke kanalen druk moet worden uitge-
oefend op de staatssekretaris van volksgezondheid om 
een plan op te stellen en uit te voeren waarmee ver-
spilling in de gezondheidszorg kan worden tegengegaan 
dan wel voorkomen. 

MOTIE 11 

Indieners: Regio Gelderland (afd. Zutphen) 

De, ALV van D66 in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 
1979 te Amsterdam, 

overwegende 

dat de rechtspositie van raadsleden en andere bekleders 
van openbare ambten thans niet of onvoldoende is gere-
geld (met name in het partikuliere bedrijfsleven) 

overwegende 

dat hierdoor een adequate vervulling van deze funktie 
ernstig zou kunnen worden belemmerd 

overwegende 

dat het deniokratisch funktioneren van het bestuur hier-
door niet gediend is 

verzoekt het HB 

a. zich via de geëigende kanalen nader over deze kwestie 
te informeren 

b, zich met de Tweede Kamer-fraktie te verstaan, ten- 
einde zonodig met initiatief-voorstellen te komen 

c. hierover verslag te doen op het eerstvolgende 
kongres. 

MOTIE 13 

Indieners: afd. Vianen e.o. (Boudewijn Staffhorst) 

De ALV van D!66  in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 
1979 te Amsterdam, 

overwegende 

dat regeringsvorming op dit moment niet aan de orde is 
- dat er momenteel toch allerlei diskussies gaande zijn 

over regeringsvorming 
- dat een duidelijke standpuntbepaling van onze partij 

over de politieke koers wel degelijk gewenst is 

besluit 

op dit moment geen uitspraak te doen over toekomstige 
samenwerkingsverbanden, doch zodra er kabinetsvorming 
aan de orde is, de ALV tijdig geraadpleegd dient te 
worden. 

MOTIE 14 

Indieners: Marijke de Vuyst e.a. 

De ALV van D66 in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 
1971 te Amsterdam, 

in aanmerking nemende 

dat D'66 de instandhouding en oprichting van kleinscha-
lige, mens- en milieu-vriendelijke bedrijven een waarde-
vol bestanddeel acht voor onze maatschappij, 
dat voor alternatieve bedrijven met een 'nieuw" soort 
producten of een afwijkend productieproces momenteel 
verouderde vestigingsvoorwaarden gelden die geen recht 
doen aan het alternatieve karakter van deze bedrijven, 

overwegende 

dat bedoelde vestigingsvoorwaarden een knellend obstakel 
kunnen zijn om juist de vestiging van alternatieve be-
drijven te verwezenlijken, 

besluit 

de Tweede Kamerfractie van D'66 te verzoeken het initia-
tief te nemen om de vestigingsvoorwaarden zodanig aan te 
laten passen, dat de vestiging van alternatieve be-
drijven juist aangemoedigd wordt. 

MOTIE 15 

Indieners: afd. Ede-Wageningen (H.H. de Boer e.a. ) 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 
1979 te Amsterdam, 

constateert 

- dat in het beleid van D'66 de democratisering van het 
maatschappelijk leven een hoge prioriteit heeft; 

- dat openbaarheid en betere informatie van de burgers 
één der wegen is om deze democratisering te bereiken; 

- dat D'66 in haar beleid er o.a. naar streeft, dat ge-
handicapten zoveel mogelijk ingeschakeld dienen te 
blijven in het sociale leven; 

-. dat de meeste bijeenkomsten van de organen van D'66 
ontoegankelijk zijn voor gehandicapten; 

meent 

dat de geloofwaardigheid van de doelstelling van boven-
genoemde beleidspunten zowel intern, als naar buiten zal 
worden verhoogd als men in de toekomst bij het organise-
ren van 066-evenementen, op zowel landelijk, regionaal 
als afdelings-nivo zorgt voor deze toegankelijkheid en 
deze zal aangeven met de daartoe geeigende symbolen; 

draagt het HB op 

daartoe de nodige stappen te nemen. 

MOTTE 12 

Indieners: Regio Gelderland (Regiobestuur) 

De ALV van D66 in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 
1979 te Amsterdam, 

gezien 

de diskussie over de toepassing van kernenergie, mede 
naar aanleiding van de gevraagde vergunning door de 
KEMA 

in overweging nemend 

de meer dan lokale belangen welke dienen te worden 
betrokken in de vereiste beschouwing 

verzoekt het HB 

eet de kanierfraktie tot een brede opzet en een uitvoe-
rige beraadslaging binnen de partij te komen over het 
te voeren energiebeleid met inbegrip van de alternatie-
ven 

rekening houdend 

met de dreigende eenzijdige voorlichting 

geen acht slaand op 

de reeds gedane investeringen op dit specifieke terrein 

gericht op 

een verhelderend standpunt van de partij. 
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BESLU ITVORMING  
MOTIE 16 

Indieners: afdeling de Liemers (Jan Traag) 

De ALV van D'66 op 23 en 24 maart 1979 in vergadering 
te Amsterdam bijeen 

overwegende 

dat de besluitvormingsprocessen binnen D'66 op landelijk 
niveau te sterk afhankelijk zijn van de toevallige op-
komst der leden, de plaats van de ALV en de financiële 
draagkracht der potentiële deelnemers aan de ALV 

concluderende dat 

a) het wenselijk is dat de afdelingen en de regio's 
sterker bij de voorbereiding van en de besluitvorming 
op de ALV worden betrokken 

b) hierdoor ook de individuele leden meer greep kunnen 
krijgen op deze besluitvorming 

c) het denken van D'66 vanuit democratie aan de basis 
ook bij de interne partij besluiten tot uitdrukking 
dient te komen 

besluit 

het HB te verzoeken een commissie te vormen die zal 
onderzoeken of een besluitvormingsproces zoals vermeld 
in de bijlage bij deze motie tot de mogelijkheden be-
hoort 

besluit tenslotte 

dat het resultaat van dit onderzoek aan een volgende 
ALV ter beoordeling zal worden voorgelegd. 

OPMERKING RAPPORTAGE COMMISSIE 

De vermelde bijlage is zo lang en gedetailleerd dat 
deze niet aan het congres ter beoordeling wordt voorge-
legd. De essentiele punten zijn: 

1) Bij de besluitvorming op de ALV over personen (b.v. 
verkiezing bestuur, commissies en lijsttrekker) hebben 
alléén afgevaardigden, te benoemen door afdelingen en 
regio's, stemrecht 
2) de voorlopige agenda van een ALV, vast te stellen 
door een voorbereidingscommissie  VC,  wordt ter goedkeu-
ring voorgelegd aan afdelingen en regio's. Deze kunnen 
aangeven welke punten toegevoegd of afgevoerd dienen 
te worden. De daarna door de  VC  vastgestelde definitie-
ve agenda wordt nogmaals in afdelingen en regio's be-
sproken. Moties en amendementen kunnen in beide fasen 
van de vaststelling van de agenda worden ingediend. 
Het bovenstaande is met de woordvoerder van de indie-
ners besproken. 

MOTIE 17 

Indieners: afdeling Ede/Wageningen ( A.H. de Boer) 

De ALV van D'66 op 23 en 24 maart 1979 in vergadering 
te Amsterdam bijeen 

waarover op het voorjaarscongres in 1980 zal worden ge-
sproken 
2. aan het voorjaarscongres in 1980 ter vaststelling 
voor te leggen de belangrijkse discussieonderwerpen 
waarover op het najaarscongres van 1980 en het voor-
jaarscongres van 1981 zal worden gesprokR en zover-
volgens voor latere voorjaarscongressen 
3. gelijk aan HB-voorstel 2 
4. gelijk aan HB-voorstel 3. 

AMENDEMENT 21 

Indieners: Regio Utrecht 

In de HB-resolutie nr. 2 de volgende wijzigingen aan te 
brengen: 

punt 2 te vervangen door de volgende tekst: 

"Een congresvoorbereidingscoiiimissie in te stellen, die 
onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur zorg 
draagt voor een partijdiscussie over de onder 1 vastge-
stelde onderwerpen en over belangrijke politieke be-
leidspunten waarover op korte termijn een besluit geno-
men moet worden, een discussie, die de participatie 
van zoveel mogelijk leden waarborgt en die de essentiële 
beslispunten helder aan het daglicht brengt." 

tussen punt 2 en 3 het volgende punt in te voegen: 

"Een procedure in te stellen waarbij 
a) aan afdelingen een taak wordt gegeven in het tot 

stand komen van moties en amendementen, ook van min- 
heidsstandpunten 

b) aan de regio's een taak wordt gegeven in het zoveel 
mogelijk onder één noemer brengen van die moties en 
amendementen die daartoe door de afdelingen zijn in-
gebracht en die zich daartoe lenen teneinde deelne-
ming van zoveel mogelijk leden in het besluitvormings-
proces te stimuleren en een betere voorbereiding van 
de besluiten te waarborgen 

AMENDEMENT 22 

Indieners: Regio Overijssel (P.Fokkink) 

Toe te voegen aan de HB resolutie 2 een punt 4: 

"4. ALV's op een zodanige tijd en plaats te houden, en 
van een zodanige lengte te doen zijn, dat aan het 
eerste besluitvormingscriterium wordt voldaan. 

AGENDAPUNT 14 

EUROPESE POLITIEKE MOTIES 

MOTIE 18 

Indieners: Regio Groningen (P.3. Schreuder) 

De ALV van 066 in vergadering bijeen te Amsterdam op 
23 en 24 maart 1979 

van oordeel 

dat in het programma voor de verkiezingen voor het 
Europees parlement op 7 juni 1979 op geen enkele wijze 
wordt aangegeven welke toekomstige staatsvorm voor de 
europese gemeenschap nagestreefd moet worden 

besluit 

het hoofdbestuur van D'66 op te dragen na te gaan welke 
staatsvorm naar haar mening het beste overeenkomt met 
de doelstellingen van D'66 op europees niveau, zulks in 
nauw overleg met de eerste vijf kandidaten van de kan-
didatenlijst voor deze verkiezingen, alsmede de-werk-
groep Europa en van haar bevindingen vóór de datum van 
de verkiezingen verslag te doen in de Democraat. 

draagt het HB op 

te bevorderen dat een onderzoek wordt ingesteld naar de 
mogelijkheden om voor het formuleren van adviezen, die 
moeten leiden tot besluitvorming over belangrijke aan-
gelegenheden, gebruik te maken van opinie weergevende 
enquetes. 

AMENDEMENT 20 CONGRESSTUK T C D 7 

Indieners: regio Utrecht (R.Heskamp) 

HB resolutie nr. 2 te wijzigen zodat het gestelde onder 
"draagt het hoofdbestuur op" luidt: 

1. aan het najaarscongres in 1979 ter vaststelling 
voor te leggen de belangrijkste diskussieonderwerpen 
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MOTIE 19 

Indieners: Bob van den Bos e.a. 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Amsterdam op 
23 en 24 maart 1979 

overwegende 

- dat reeds een zeer groot aantal synthetische chemische 
stoffen dagelijks in gebruik is in de meest uiteenlo-
pende toepassingen en bovendien steeds nieuwe chemische 
stoffen worden geproduceerd en op de markt gebracht 

dat vele -s/an deze stoffen nog steeds kunnen worden toe-
gepast zonder dat bekend hoeft te zijn of produktie en 
gebruik ervan schadelijke gevolgen kunnen hebben voor 
de gezondheid van de mens en de kwaliteit van het 
milieu 

- dat in toenemende mate blijkt, dat sommige chemische 
stoffen ernstige risico's voor mens en milieu kunnen 
opleveren en als 'gevaarlijke stoffen' moeten Worden 
aangemerkt 

- dat door de verbreide toepassingen en omvangrijke im-
port en export de problematiek van deze gevaarlijke 
stoffen internationale regeling behoeft 

van oordeel 

- dat zowel het gebruik van bestaande chemische stoffen 
als de toelating van nieuwe stoffen aan strakke, op 
preventie geric, hte regels dient te worden gebonden, 
waarbij als uitgangspunt dient te gelden, dat geen 
stof kan worden toegepast waarvan niet aannemelijk is 
gemaakt dat deze geen gevaren voor mens of milieu kan 
opleveren (omkering van de bewijslast) 

- dat het dringend gewenst is, dat op deze grondslag in 
de Europese Gemeenschap een regeling tot stand komt 
waarin de bescherming van gezondheid en milieu centraal 
staat 

constaterende 

dat niet alleen zo'n regeling thans ontbreekt, maar dat 
r ook gewaakt moet worden, dat de thans in voorberei-

ding zijnde regels niet toereikend zouden zijn 

spreekt de wens uit 

dat de toekomstige 066 fraktie in het gekozen Europees 
Parlement alles in het werk zal stellen om te bereiken 
dat een Richtlijn tot stand komt die tot werkelijke be-
scherming tegen de risico's van produktie en gebruik van 
chemische stoffen kan dienen. 

MOTIE 20 

Indieners: A. de Goede  ea.  

De ALV van D'66 in vergadering bijéen te Amsterdam op 
23 en 24 maart 1979 

van oordeel 

- dat het mandaat door 220 miljoen Europese burgers toe-
gekend aan het eerste rechtstreekse gekozen Europees 
Parlement, van grote betekenis isvoor de ontwikke-
ling van een deniokratisch Europa 

- dat de Europese Commissie als dagelijks bestuur van de 
Europese Gemeenschappen haar politieke gezag behoort 
te ontlenen aan het vertrouwen dat zij geniet in dat 
rechtstreeks gekozen Europees Parlement 

- dat de Europese Commissie daarom na de Europese ver-
kiezingen haar beleidsplannen aan het Parlement moet 
voorleggen, opdat zij op die wijze het vertrouwen  - 
van het nieuwverkozen Parlement kan verwerven 

spreekt de wens uit 

dat het Europees Parlement bij zijn eerste optreden ver- 
langt dat de Europese Commissie een beleidsverklaring - 

zal afleggen, een debat daarover met het Parlement zal 
aangaan en zich daarmee een politiek mandaat van het 
Europees Parlement verwerft, - 

MOTIE 21 - - - -- - 

- Indieners: S. Dekker a.a. - 

De ALV van 066 in vergadering bijeen te Amsterdamop 
23 en 24 maart 1979 - 

overweegt -- - - - 

- dat het van groot belang is dat de emancipatie van 
mannen en vrouwen ook op Europees niveau wordt nage- 
streefd - - 

- dat het op Europees niveau ontbreekt aan een instan-
tie met een adviserende taak ter bevordering van het 
emancipatieproces - 

spreekt als haar mening uit 

dat het Europees Parlement het iniatief dient te ne- 
men om in overleg met de Europese instellingen tot de 
instelling van een onafhankelijke Europese Emancipatie 
Commissie te komen die, hetzij op verzoek, hetzij zelf-
standig de Europese instellingen adviseert met betrek-

- king  tot emancipatie en maatregelen ter bevordering 
van het emancipatieproces voorbereidt 

MOTIE 22 - - - 

Indieners: Suzanne  Bischoff  e.a. -- 

De ALV van D'66in vergadering bijeen te Amsterdam op 
23 en 24 maart 1979 - - 

overwegende - - - - - 

- dat de EG regelmatig beslissingen neemt die van groot 
belang zijn voor de ontwikkelingslanden zoals in haar 
handelspolitiek, landbouwpolitiek, industriebeleid en 
economisch- en monetair beleid - - 

- dat daarbij meer dan tevoren rekening moet worden -  ge- 
houden met de gevolgen van deze beslissingen voor de 
ontwikkelingslanden 

spreekt de wens uit - 

dat bij iedere belangrijke beslissing die de EG neemt 
en die gevolgen voor de ontwikkelingslanden heeft 
een korte evaluatie van deze gevolgen beschikbaar is 
voor de gemeenschaps-organen die bij deze beslissing 
betrokken zijn 

MOTIE- 23 

Indieners: Maarten Erigwirda- - - 

- De ALV van 066 in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 
1979 te Amsterdam, - - - - 

overwegende - - - - - - - 

dat de kans op herstel van de werkgelegenheid in de lid-
staten van de Europese Gemeenschap, zowel op grond van de 
economische vooruitzichten als op grond van de voor de - 

komende 10 jaar verwachte groei van de beroepsbevolking 
in Europa met tenminste 1,5 miljoen werknemers per jaar, 
met behulp van de thans -beschikbare instrumenten klein 
is; 

van oordeel - - 

dat daarom nieuwe instrumenten en bevoegdheden noodzake-
lijk zijn voor een Europese werkgelegenheidspolitiek, die 
het nationaal gevoerde beleid zal moeten aanvullen en 
versterken; - 

van oordeel - - 

dat naast de snel groeiende werkloosheid van vrouwen 
vooral de hoge jeugdwerkloosheid binnen de Gemeenschap 
(bijna 40% van het totaal aantal werklozen is jonger dan 
25 jaar) bijzonder verontrustend is; - 



spreekt als haar mening uit 

1. dat een Europees innovatiebeleid tot stand dient te 
komen, gericht op vernieuwde en kwal'itéitsverbetering 
van producten en productieprocessen via marktverken-
ning, financiële ondersteuning van kansrijke 'innova-
tieprojecten en een nauwe samenwerking tussen de Euro-
pese instellingen en het Europese bedrijfsleven; 

2. dat het Europees sectorstructuurbeleid moet worden 
uitgebouwd tot een anticiperend beleid, dat enerzijds 
gericht is op de herstructurering van zwakke bedrijfs-
takken met behulp van sociale begeleidingsmaatregelen 
en anderzijds op de stimulering van groeisectoren. 
In het kader van dit beleid zal een coördinatie moeten 
plaatsvinden van nationale steunmaatregelen terwijl 
de invoering van een algemene meldingsplicht voor in-
vesteringen ernstig dient te worden overwogen; 

3. dat de Europese Gemeenschap zal moeten bevorderen 
dat in het nationale beleid een veel nauwere relatie 
tot stand wordt gebracht tussen onderwijs, beroeps- 
opleiding en arbeidsmarkt (o.a. meer vakonderwijs); 

4. dat voor een Europese werkgelegenheidspolitiek ruimere 
financiële middelen ter beschikking moeten worden ge-
steld, waarbij speciale nadruk zal moeten.worden ge-
legd op het scheppen van werkgelegenheid voor jongeren 
en vrouwen; 

5. dat in het 'kader van een betere verdeling van het be- 
schikbare werk vooral de nadruk zal moeten worden ge-
legd op die maatregelen die tot het scheppen van nieu- 
we arbeidsplaatsen leiden en waarbij geen extra ar-
.beidskostenstijging optreedt, zoals: 

- meer mogelijkheden voor deeltijdarbeid; 
- het stellen van flexibele grenzen voor vrijwillige 
pensionering tussen bijvoorbeeld 55 en 70 jaar; 

- selectieve invoering .van een verkorte werkweek (tot 
bijvoorbeeld 35 uur) voor vuil en onaangenaam werk 
en in arbeidsintensieve sectoren (overheid, 
dienstensector). 

AMENDEMENT 23 

Indieners: Maarten Engwirda e.a. 

In motie-de Goede over de verhouding tussen het Europees 
Parlement en de Europese Commissie 

na de eerste alinea invoegen 

-dat het voor de ontwikkeling van een democratisch 
Europa verder van grOot belang is dat de politieke 
contrôle op de Europese Commissie door het Europees 
Parlement in de toekomst verder wordt versterkt. 

na 'spreekt als wens uit" de volgende alinea invoegen 

- dat gestreefd dient te worden naar een aanpassing van. 
de ambtstermijn van de Europese Commissie aan die van 
het Parlement, waarbij het Parlement een beslissende 
stem'zou moeten krijgen bij de aanwijzing van een 
nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.  

AG  EN DAPUNT 17 

ADVIESCOMMISSIE KANDIDAATSTELLING 

MOTIE 24 

Indieners: regio's Utrecht en, Gelderland  
(mw.  M.Driessen-Hazebroek) 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 
1979 te Amsterdam, 

- 

overwegende 

a) dat art. 108  HR.  de mogelijkheid biedt een aanbeve-
linscomniissie te formeren t.b.v. de kandidaatstel-
ling voor de kamerverkiezingen; 

b) dat het HB het voornemen heeft de ALV daartoe een 
nominatief voorstel te doen 

verder overwegende: 

1) dat de functie van zon commissie een brede invloed 
van de leden wenselijk maakt; 

2) dat die invloed in 'de' regiovergaderingen kan plaats-
vinden; 

'3) dat die regiovergaderingen in staat moeten worden 
geacht die verantwoordelijkheid te dragen; 

tot, slot overwegende: 

I) dat de aanbeveling van die commissie dient om de 
leden behulpzaam te zijn bij het maken. van de 
keuze bij de stemming voor de kandidatenlijst;  

II) dat die vertrouwenstaak het meest tot zijn recht 
kan komen als de leden zèlf hun vertrouwensper-
soon kunnen aanwijzen;  

III) dat de regio's daartoe het geëigende instrument 
zijn; 

besluit 

- voor' de landelijke commissie ex. art,108  HR  elk van 
de regiovergaderingen een lid te laten aanwijzen, 
alsmede in de vervanging te voorzien; 

- te bepalen, dat die verkiezing vóór het najaarscon-
gres van 1979 dient plaats te vinden; 

voorts te bepalen dat, totdat  e'en  lid als 'bedoeld' is 
verkozen en in staat op te treden., het beschikbare 
lid van de adviesraad in de, regio 'met de meeste 
stemmen verkozen, als plaatsvervanger optreedt en 

- tenslotte te bepalen dat een lid van de aanbevelings-
commissie niet aan de vergaderingen van de commissie 
mag deelnemen wanneer het lid zelf kandidaat voor de 
desbetreffende volksvertegenwoordiging is- 

MOTIE 25 . 

Indieners: regio Groningen (P.J'.Schreuder) 

' De ALV van D'66 in vergadering bijeen op 2,3 en 24 maart 
1979 te Amsterdam, 

van oordeel 

-dat zij de motieven om te komen tot een adviescommis-
sie voor de samenstelling van de kandidatenlijsten 
voor landelijke verkiezingen ten volle onderschrijft;' 

- dat zij het voorstel om deze commissie te laten be-
staan, uit 5 personen te benoemen bij afzonderlijke 
verkiezing geen garantie vindt voor een over het land 
gespreide evenwichtige inbreng bij de samenstelling 
van 'de volgorde van de kandidatenlijsten; 
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besluit 

- in bedoelde commissie 15 personen te benoemen bij ge-
combineerde regionale verkiezing, waarbij de verdeel-
sleutel wordt afgeleid uit de spreiding van de leden 
over het land en dit te realiseren na het najaars-
congres 1979; 

- de omvang van de afvaardiging per groep regio's per 
1 jnuari van ieder jaar te wijzigen indien de pro-
centuele verdeling van het ledenbestand daartoe a4n-
leiding geeft-. 

MOTIE 26 

AGENDAPUNT 18 

LANDELIJKE ORGANISATIE STRUCTUUR 

MOTIE 28 

Indieners: regio Noord-Brabant (d.G.Fontijne) 

Indieners: regio Groningen (P.J.Schreuder) 

De ALV van D66 in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 
1979 te Amsterdam, 

overwegende 

dat kandidaten voor het DB of het  FIB  pas vlak voor of 
zelfs op congressen bekend zijn; 

- dat daardoor de leden onvoldoende in de gelegenheid 
zijn om tegenkandidaten voor te dragen; 

- dat door deze procedure een afwegingsproces over de 
geschiktheid van de kandidaten nauwelijks plaats kan 
vinden; 

dat hierdoor de doorstroming in de partij ernstig ge-
weld aan wordt gedaan; 

besluit 

- dat de namen van de reeds bekende kandidaten in de 
eerste CongresDemocraat moeten worden gepubliceerd; 

- dat de namen van tegenkandidaten in de tweede congres- 
democraat moeten worden gepubliceerd 

- dat de namen van alle kandidaten vergezeld dienen te 
zijn van een antecedentenschets, in analogie met die 
welke gebruikelijk is bij de kandidaten voor verte-
gnwoordigende lichamen. 

MOTIE 27 

Indieners: afdeling Breukelen D'66 (R.v/dGeer) 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 
1979 te Amsterdam, 

is van oordeel 

dat de in te stellen 'Adviescommissie Kandidaatstellin-
gen' nuttig werk zal kunnen verrichten mits zij: 

a) regionaal voldoende gespreid is; 

b) is samengesteld uit personen, zowel mannen als 
vrouwen, die niet alleen de eisen kennen voor be-
paalde functies, maar ook genoeg ervaring hebben 
om te kunnen beoordelen wie aan die eisen voldoet. 

AMENDEMENT 24 cQNIU----------8  

Indieners: R. Kooman e.a. 

In de HB-resolutie 1 de volgende wijziging aan te 
brengen 

Het besluit "dat de commissie een lijst van twintig 
namen in een aanbevolen volgorde zal vaststellen." 

te veranderen in: 

Het besluit-"dat de commissie uit de verzameling van 
kandidaten een lijst van maximaal twintig aanbevolen 
namen, in alfabetische volgorde, voorzien van de ge- 
hanteerde criteria, zal samenstellen." 

- 

- De ALV van D'.66 in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 
1979 te Amsterdam, - 

gelet op 

de uitspraak van de  ARV  van Noord-Brabant van 7 oktober 
1978 in Tilburg om met kracht te streven naar de instel-
ling van regio's binnen de provincie Noord-Brabant in 
de plaats van de- huidige subregio's, dit in het verband 
van de landelijke aandacht en actie inzake de landelijke 
partij-organisatie, - 

vaststellend dat - 

volgens het- betreffende regiobestuur 

- dit streven sindsdien aanwijsbaar is in  On  vanuit 
Brabantse contacten terzake, 

- het effect vandit streven in toenemende mate werk- 
baar lijkt, - 

- blijkens contacten in en met het HB er nog geen  FIB-
uitspraak is ten gunste van dit streven, 

rekening houdend met - 

het in het  HR  onder 93.2 gestelde ten aanzien van de-
legatie door regio aan sub-regio's,  

overwegend dat 

HB-resolutie 3 te weinig tijd laat Voor toereikende 
evaluatie, 

besluit - - 

Noord-Brabant de gelegenheid te geven bedoeld streven 
als proefneming gedurende een vijftal jaren voort •te - 

zetten, en - - - 

nodigt het  FIB  uit - 
- 

de effectuering van die proefneming gestalte te geven 
in rechtstreekse relaties, met name op-financieel-
administratief gebied, tussen  FIB  en proef-regio's. 

AMENDEMENT 25 Ç9IK----------g 

Indieners: regio Overijssel (Cees Cornelisse) 

De ALV -va  D'66 in vergadéring bijeen op 23 en 24 maart 
1979 te Amsterdam, - 

overwegende 

dat binnen de organisatie van D'66 ook subregio's 
bestaan; - - - - -- 

draagt Piet HB op - - 

de sub-regio's in de 'voorstellen voor de landelijke 
organisatiestructuur' te verwerken, - 

besluit-- - - - - 

de HB-resolutie nr.3 ondera aan te vullen met 
sub-regio's'. - - 



1  

TOELICHTING OP CONGRESSTUKKEN T C D 4 en T C D 5 

In de Tweede Congresdemocraat (pag,VI) is vermeld waarom 
de toelichtingen op de beide door de jongerengroep aan 
de ALV voorgelegde ontwerp-besluiten eerst in dit con-
gresboek konden worden gepubliceerd. 
Hierna worden de achtergronden en - naar de mening van 
het Hoofdbestuur - belangrijke overeenkomsten en ver-
schillen van beide voorstellen kort samengevat en op een 
rij gezet. Een beknopt overzicht bevordert een doelma-
tige besluitvorming tijdens deze ALV. 

Het najaarscongres 1978 te Breda deed na uitvoerige dis-
cussies over een tweetal moties een uitspraak. Met grote 
meerderheid van stemmen besloot dit congres: 
"een commissie samen te stellen van jongeren uit D'66 
en eventueel andere partijleden, die onderzoekt welke 
gestalte zon organisatieverband zou kunnen aannemen 
en hiertoe een voorstel doet vóór het voorjaarscongres 
1979 aan de ALV," (Motie 29) 

Motie 21, waarvan het besluit luidde: 
"dat de stichting van (een) jongerenwerkgroep(en) 
verreweg de voorkeur verdient boven een jongeren-
organisatie van D'66 met een status vergelijkbaar 
met die van de JOVD en  JS"  

werd bij een schriftelijke stemming met een krappe 
meerderheid aangenomen. 

In een drietal plenaire werkgroepvergaderingen te 
Utrebht en legio subgroepbijeenkomsten en gesprekken met 
vertegenwoordigers van bestaande politieke jongerenorga-
nisaties en het Politiek Jongeren Kontakt (PJK) hebben 
de ca, 50 actief in deze verkenning betrokken jongeren 
de nu voorliggende stukken samengesteld.. Het Hoofdbe-
stuur en het landelijk secretariaat verleenden waar no-
dig assistentie in de vorm van financiëel-organisatori-
sche en administratieve begeleiding. 

er911U9 
Beide voorstellen komen tot vrijwel overeenkomstige con-
clusies voor wat betreft de onder D'66-jongeren levende 
behoeften en wensen. Daarbij zijn globaal twee probleem-
velden te onderscheiden: 
a) de politieke vertaling die de partij geeft aan de 

positie. en belangen van jongeren; 
b) de mogelijkheden van jongeren tot actieve deelname 

in het totale partijgebeuren. 

De jongeren vinden dat hun belangen beter tot hun recht 
kunnen en ook moeten komen in de formulering van D'66-
beleidsprogramma's, standpuntbepalingen en stemgedrag 
van fractieleden in vertegenwoordigende lichamen, het 
optreden van 0'66-bestuursleden en publicaties over 066 
in de media. Zij wensen een uitdrukkelijke inbreng in de 
politieke menings- en besluitvorming in de partij en 
waar mogelijk medeverantwoordelijkheid te dragen voor de 
bestuurlijke organisatie van de partij. 

Bij het zoeken naar wegen om deze doelstellingen organi-
satorisch vorm te geven spelen nog een aantal factoren 
een keuze-bepalende rol: 
- de herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van 066 als 

partij - ook of juist - voor jongeren, van belang bij 
de werving en introductie van m.n. nieuwe jongeren-
leden; 

- de mogelijkheden tot zelfstandig politiek optreden 
door (groepen) D'66-jongeren zowel binnen als buiten 
of 'naast' de (moeder-)partij; bij het laatste denke 
men ook aan sociale acties op het gebied van bijvoor-
beeld jongerenhuisvesting en jeugdwerkloosheids-
vraagstukken; 

- de mogelijkheden tot onderling contact en overleg, 
oefening in zelforganisatie en standpuntbepaling 
(zgn. "kinderkamerfunctie") en de mate van invloed 
van daarbij door de jongeren zelf genomen beslissingen 
op de partij als zodanig. 

De werkgroep "Groenewegen e.a." is van mening dat de 
huidige partijstructuren onvoldoende kansen of waarbor-
gen bieden om aan de verlangens van de jongeren recht te 
doen. Zij verwachten een doelmatiger aanpak van de jon- 
gerenprobl emati ek door een relatief vergaand zelfstandig 
functionerende D'66 jongerenorganisatie met eigen 
rechtspersoonlijkheid. 

De werkgroep "Bas van Vliet e.a." vindt dat D'66, 5MB en 
PSVI tezamen ook de specifieke belangen van jongeren 
moeten kunnen en willen behartigen. Uit het voorstel 
spreekt een zeker vertrouwen in de organisatorische 
verbeteringen die gaandeweg in de partij zijn en nog 
zullen worden aangebracht. Voor de actiegerichte be-
langen zien zij, voorzover die niet of niet voldoende 
in de beoogde SWB-werkgroep Jonaeren kunnen worden ge-
diend, een goede oplossing in een actiecentrum, verge- 
lijkbaar met het uit de Emancipatiewerkgroep voortge-
komen zgn. PEAC, 

Het Hoofdbestuur geeft de voorkeur aan de ontwikkeling 
van een organisatie van jongeren als aangegeven in het 
voorstel "Bas van Vliet e.a." (TCD 5), Dit voorstel 
bouwt logischerwijs en samenhangend voort op het tot nu 
toe door de partij voorgestane beleid in programmatisch 
en organisatorisch opzicht. Naar de mening van het 
Hoofdbestuur doet het voorstel tevens recht aan de 
tijdens de ALV te Breda door een grote meerderheid van 
sprekers geuite meningen en wensen m,b.t, de positie 
en rol(len) van jongeren in de partij. 

Het voorstel van de "Werkgroep Groenewegen e.a." (lCD 4) 
acht het Hoofdbestuur in beginsel niet onuitvoerbaar. 

Uit een oogpunt van eenheid van de partij en doelmatig-
heid roept de voorgestelde deelorganisatie vooralsnog 
echter vele vragen op. Bij de beantwoording daarvan 
dienen factoren als aantal te activeren jongeren, sprei-
ding over het land, beschikbare mogelijkheden in tijd  em  
wellicht ook financiële draagkracht scherp in het oog te 
worden gehouden. Daarenboven is het gevaar niet denk-
beeldig dat de betrokken jongeren zich dusdanig veel 
inspanningen moeten getroosten om de eigen organisatie 
draaiende te houden, dat niet of onvoldoende aan de 
eigenlijke doelstellingen kan worden gewerkt. 

Indien de ALV toch haar voorkeur uitspreekt voor dit 
voorstel, dan zou de tekst naar de mening van het Hoofd-
bestuur moeten worden aangepast. Het Hoofdbestuur acht 
het niet juistdat volgens dit voorstel de ALV aan een 
niet nader gedefinieerde commissie ad hoc een opdracht 
geeft. Als deze motie dan toch in stemming gebracht 
wordt dient de tekst naar de mening van het Hoofdbestuur 
alsvolgt te worden gewijzigd: 

Besluit 

het Hoofdbestuur op te dragen een commissie ad hoc samen 
te stellen bestaande uit jongeren en vertegenwoordigers 
uit het Hoofdbestuur en deze commissie op te dragen de 
opzet van een nauw aan de partij verbonden jongerenorga-
nisatie verder uit te werken en op het najaarscongres 
1979 een voorstel voor reglementering van een dergelijke 
organisatie in te dienen. 

Namens het Hoofdbestuur 

Jan van den  Hazel  
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COMMISSIE 066 JONGERENORGANISATIE 

TOELICHTING OP CONGRESSTUK T C D 4 

De werkgroep politieke jongerenorganisatie 

De werkgroep bestaat uit: 

Huib Groenewegen, Vincent Heirman, Rik Hendriks, Arno 
Groenendijk, Wiel Smit, Jos Koeleman, Jan Seuskens. 

De door de ALV verstrekte opdracht luidde: 

Doe het voorjaarscongres een voorstel welke gestalte 
zon organisatieverband van 066 jongeren zou kunnen 
aannemen. 

Overwegingen 

De werkgroep 'jongerenorganisatie is van mening dat 
jongeren op tweeërlei wijze geconfronteerd worden met de 
huidige maatschappelijke problemen. 
Enerzijds krijgen jonge mensen te maken met vraagstukken 
die weliswaar een ieder aangaan, maar die de jongeren 
extra zwaar treffen. Anderzijds zijn er problemen waar-
mee je als jongere een grote verbondheid hebt, omdat de 
oplossingen van deze problemen mede de toekomst kunnen 
bepalen. 
Diverse grote maatschappelijke vraagstukken gaan vooral 
jongeren ter harte. De jeugdwerkloosheid is schrijnend 
omdat er van de 210.000 werklozen er ca. 100,000 jonger 
dan 26 jaar zijn. Het woningtekort was en is vaak nog 
een enorm maatschappelijk probleem, maar voor jongeren 
veelal hopeloos, omdat jongerenhuisvesting, tot aan de 
dag van vandaag (uitgezonderd de nota van Dam) een 
stiefkind is gebleken. 
Ons inziens zijn de jongeren gedurende de laatste jaren 
onevenredig belast met een groot deel van de huidige 
maatschappelijke problemen. 
Dan zijn er vraagstukken die hun schaduw vooruit werpen. 
Een voorbeeld hiervan is het vraagstuk van de energie-
voorziening en in het bijzonder de oplossing(en) van dit 
probleem. Met andere woorden: de jonge generatie wordt 
na verloop van tijd geconfronteerd met situaties welke 
het gevolg zijn van in het verleden genomen beslissin-
gen. 
Binnen 066 bestaat de ruimte voor mensen met een eigen 
persoonlijkheid, een eigen voorkeur of een eigen mening; 
dit ligt duidelijk besloten in het karakter van onze 
partij. Het valt dan ook moeilijk te ontkennen dat de 
mening en de politieke opstelling van diverse jonge 
D66ers waardering binnen de partij ondervinden. Toch 
komt het vaak voor dat men binnen afdelingen, op alge-
mene ledenvergaderingen of regiocongressen alleen maar 
welwillend, beleefdheidshalve en zonder veel interesse 
wil luisteren naar het standpunt van jongeren. Deze hou-
ding hoeft niet zo verwonderlijk te zijn als men be-
denkt dat er bij jonge mensen niet altijd sprake kan 
zijn van een uitgebreide woordenschat, politiek inhou-
delijke kennis of spreekvaardigheid. 
Je kunt vaak al met je 16de jaar lid worden van een po-
litieke partij en je kunt via dit lidmaatschap invloed 
uit oefenen op het maatschappelijk gebeuren. 
Zaak is echter wel dat je als jongere beschikt over 
`politiek gereedschap", zoals bijvoorbeeld bekendheid 
met de partijorganisatie en praktische ervaring met het 
politieke werk. 

Inleiding 

Veel partijleden zijn het erover eens dat er een vorm 
van jongerensamenwerking binnen 066 moet komen. De 
hierop betrekking hebbende motie (nr. 29) werd in Breda 
met een ruime meerderheid aangenomen. 
De weg ligt open voor een organisatievorm van jongeren 
en ons inziens zal dat een politieke jongerenorganisatie 
binnen 066 moeten zijn. 
Het is prettig en bevorderlijk wanneer jongeren de poli-
tiek van alledag naar zichzelf toe kunnen vertalen, wan-
neer ze jongeren binnen maar ook buiten de partij kunnen  

interesseren en motiveren actief deel te nemen. 
Prettig voor hen die het idee en de ervaring hebben dat 
hun mening te weinig kansen krijgt, bevorderlijk omdat 
je meer mensen bij het politiek gebeuren betrekt. 
De werkgroep heeft hieronder willen aangeven, puntsge-
wijs en beknopt, welke de taken kunnen zijn die een jon-
gerenorganisatie op zich kan nemen en dat zeker ook bin-
nen haar beperkingen moet kunnen nastreven, 

Doelstellingen 

Bij het formuleren van de doelstellingen van een poli-
tieke jongerenorganisatie binnen D'66, moet ons inziens 
als uitgangspunt dienen, datgene wat D'66 zichzelf ten 
doel stelt. 
Alleen binnen deze doelstelling kan en mag een jongeren-
organisatie die mede de naam 066 draagt, opereren.. 
Als onderscheidende doelstelling zou toegevoegd kunnen 
worden een verwijzing naar onze bemoeienis met de jon- 
geren. 
Daarmee komen we op twee (2) doelstellingen: 

1. Een D'66 jongerenorganisatie onderschrijft ten volle 
de doelstellingen en politieke uitgangspunten van de 
Politieke Partij Democraten '66. 

2. Een D'66 jongerenorganisatie stelt zich ten doel om 
in de meest brede zin van het woord de inbreng en de 
betrokkenheid van jongeren in het politieke bestel 
in het algemeen en binnen D'66 in het bijzonder te 
stimuleren en te coördineren. 

Uitwerking van de doelstellingen 

Hieronder willen we aangeven welke taken een politieke 
jongerenorganisatie op zich zal nemen. 

1. Informatiefunktie. 

Een politieke jongerenorganisatie kan naar buiten treden 
en het standpunt van de moederpartij verwoorden in club-
en buurthuizen, jongerencentra, scholen enz. Bij lande-
lijke en regionale akties kan meer dan tot nog toe het 
geval is geweest een D'66 inbreng verwacht worden. 
Kort samengevat denkt de werkgroep aan: 
- maatschappelijke aktiviteiten met jongeren als doel-

groep, waaronder het deelnemen aan  by.  akties, forum-
discussies, verkiezingsaktiviteiten enz. 

- het naar buiten toe brengen van partijstandpunten,het 
vertalen hiervan naar jongeren toe 

- werving van jongeren. 

2. Introductiefunktie 

De vele nieuwe 066 leden worden vaak aan hun lot over-
gelaten. Dit is enerzijds verspilling van mankracht, 
anderzijds bekoeld dat het enthousiasme waarmee veel 
mensen lid van een politieke partij worden. Onder die 
nieuwe partijleden bevinden zich vele jongeren. Wij 
zijn van mening dat een slechte introductie van jongeren 
een extra drempel kan betekenen, 
Een D'66 jongerenorganisatie zou in samenwerking met het 
PSVI een introductiecursus op kunnen zetten, en daarop 
aansluitend zou een stuk van de verdere begeleiding bin-
nen de jongerenorganisatie kunnen plaatsvinden. 

3. Scholingsfunctie. 

Het is niet alleen de taak van onderwijsinstellingen, 
maar ook van politieke partijen om aandacht te besteden 
aan de scholing van haar leden. Politieke kennis ont-
breekt vaak bij jongeren; een theoretisch politieke 
scholing zou hier voor een gedeelte aan tegemoet kunnen 
komen. Tezamen met het PSVI moet intensief gewerkt wor-
den aan cursussen en themadagen voor jongeren. 

4. Adviserende functie. 

In al die onderwerpen die betrekking hebben op de pro-
blematiek van jongeren in de samenleving kan een jonge-
renorganisatie binnen D'66 gevraagd en ongevraagd ad-
vies geven aan het HB, verschillende fracties, congres,  
etc.  Op deze wijze verzorgen wij een deel van de be- 



leidsvoorbereiding Centrale thema's kunnen zijn 
jeugdwerkloosheid, jongerenhuisvestingszaken, dienst-
plicht, minderjarigheid, onderwijs en vorming,  etc.  
Wij zijn van mening dat de jongerenorganisatie tot een 
samenwerking met de SWB moet komen en met de SWB-werk-
groepen Op deze wijze wordt een situatie geschapen 
waarin de diverse partijleden nauw kunnen samenwerken. 

Ook de positie van jongeren binnen een politieke partij 
moet gericht zijn op het actief meedenken en meebepalen 
van de politieke koers van onze partij. Het gaat niet 
alleen om scholing en vorming van politieke vaardigheden; 
het gaat ook om het leveren van een zinvolle bijdrage in 
de politiek van alledag en de partijorganisatie 
De hierboven genoemde functies hebben betrekking op een 
aantal verschillende dimensies van waaruit politieke ac-
tiviteiten plaats kunnen vinden. 
- de afdelingen waarin de jongeren aan de basis georga-

niseerd zouden kunnen zijn 
- de moederpartij 
- de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 
- het Politiek Scholings- en Vormingsinstituut 

Teneinde de politieke inbreng van de jongeren te verbete-
ren is het noodzakelijk dat vanuit de vier genoemde ge-
zichtspunten zo officient mogelijk gewerkt gaat worden 

Structuurschets van de D'66-jongerenorganisatie 

Ten grondslag aan deze structuurschets liggen de volgende 
uitgangspunten 

- mogelijkheden om ieder D'66 lid invloed te laten uit- 
oefenen op het beleid van de jongerenorganisatie 

- zoveel mogelijk formele en informele raakvlakken te 
creëren met de moederpartij 

- tegemoet te komen aan de eerder geschetste functies 
van de jongerenorganisatie 

- de politieke verantwoordelijkheid dient bij de moeder-
partij te liggen 

Hieronder is schematisch de mogelijke structuur van de 
organisatie weergegeven. 

[Dl c  

HB 
secretariaat + 

SWB 
[informatiecentrumi 1 

landelijk 
ALV secretariaat 

Symbolen 

A = afdelingen; groepen die zich lokaal of regionaal 
georganiseerd hebben Duidelijke voorbeelden zijn 
de huidige jongerenafdelingen in Dordrecht, Apel-
doorn en Enkhuizen e.o. 

B = Jongerenraad. Iedere afdeling (A) benoemt een af- 
gevaardigdein deze raad, welke fungeert als con-
trolerend orgaan en stimulator van het Stich-
tingsbestuur (C) 

C Stichtingsbestuur, een orgaan dat optreedt als 
dagelijks bestuur van de jongerenorganisatie. 
Dit bestuur wordt voor een deel verkozen op de 
ALV van de moederpartij, anderzijds op de Alge-
mene Vergadering (D) van de jongerenorganisatie. 
Daarnaast bevat het stichtingsbestuur een afge- 

vaardigde uit het SWB, het PSVI en het HB. Deze 
bestuursleden hebben een adviserende stern. 

D De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan 
binnen de jongerenorganisatie. - 

De werkgroep ziet geen noodzaak formele bestuursiagen 
te scheppen tussen het Stichtingsbestuur en de afde-
lingen. 
Al die jongeren binnen D'66 die te kennen geven lid te 
willen worden van de jonderenorganisatie kunnen dat, 
zonder  dater  extra kosten aan verbonden zijn, ook wor-
den. 
Alle vergaderingen binnen de jongerenorganisatie zijn 
openbaar. Alvorens uitspraken in het openbaar te doen 
worden deze door het HB getoetst. 
Ieder D66 lid heeft spreekrecht op de Algemene Verga-
dering. 

De financiën van een D'66 jongerenorganisatie 

De in het vorige hoofdstuk beschreven aktiviteijten gaan 
geld kosten. De financiele middelen, die de partij ons 
zeker ter beschikking zal willen stellen, kunnen, in-
dien wij het verwezenlijken van onze doelstellingen 
snel -ter hand nemen, een zware belasting voor de par-
tijkas gaan vormen. Wij pleiten ervoor de D'66 jonge-
ren te organiseren in een zelfstandige rechtspersoon, 
die opereert zonder winstoogmerk, waarvan de leden de 
aktiviteiten bepalen en waarvan de besturen op democra-
tische wijze gekozen worden De rechtspersoon geeft ons 
enerzijds de mogelijkheid subsidie aan te vragen en 
anderzijds geeft het een- formele binding met de moeder-
partij (de jongerenorganisatie moet verbonden zijn met -
en erkend worden door de partij D'66). Dit is zeer be-
langrijk, omdat een jongerenorganisatie slechts met een 
formele erkenning subsidie kan krijgen. Als de partij 
om redenen, die haar goeddunkt mocht besluiten de er-
kenning in te trekken, vervalt de basis voor subsidie, 
hetgeen het einde van de jongerenorganisatie zal bete- 
kenen. - - - -- 

De inkomsten. - - - 

Hieronder is aangegeven wat een jongerenorganisatie 
volgens het hierboven uitgewerkte model financieel kan 
verwachten. - - 

Als inkomsten van een D'66 jongerenorganisatie kunnen 
worden aangemerkt: - - 

a. partijbijdragen 
b. subsidies 

- 
- - 

ad b. Subsidies kunnen worden verkregen van de volgende 
instellingen: - 

1. ministerie van CRM - 

2. politiek jongerencontact 
- 

3. ministerie van CRM - 

4. het merendeel van de elf provincies - 

- 5. een groot deel van de Nederlandse gemeenten 

-- 
6. het Europees jeugdfonds - 

7. het Europees jeugdcentrum 
8. het Kreissig fonds 

ad 1 De algemene subsidieregeling betreffende politie-
ke jongerenorganisaties van het- ministerie van 
CRM zal de grootste bron van inkomsten zijn. 
Volgens de oude regeling had D'6-6 in 1976 een sub-
sidie kunnen krijgen van f. 35,400,-. De nieuwe 
regeling -zal waarschijnlijk een stuk gunstiger 
uitvallen voor een D'66 jongerenorganisatie. Een 
vergoeding van 90% -in de personeelskosten met een 
maximum van f. 38.500,- en een vergoeding van 
70% in de overige kosten met een maximum van 



f. 15.400,-. Dit betekent concreet, dat een D66 
jongerenorganisatie in 1979 een subsidie van 
f. 53.900,- had kunnen krijgen. 

Ad 2. Het P3K zal middelen ter beschikking stellen voor 
financieel-technische hulp en beschikt daarnaast 
over een extra subsidiepot voor scholings- en 
vormingaktiviteiten van de landelijk aangesloten 
organisaties en voor reis- en verblijfkosten van 
hun internationale contacten. Lidmaatschap van het 
P3K is alleen mogelijk voor de door CRM gesubsi-
dieerde rechtspersonen. 

Ad 3. Het ministerie van CRNbeschiktover extra subsi-
diegelden voor de internationale contacten van de 
politieke jongerenorganisaties. Het hoe en waarom 
verschilt van geval tot geval en van jongerenorga-
nisatie tot jongerenorganisatie. 

Ad 4 en 5. De provincies en gemeenten hebben de moge-
lijkheid subsidies te verlenen aan jongerenorgani-
saties, die aktiviteiten ontwikkelen op respectie-
velijk provinciaal en gemeentelijk niveau. 

Ad 6, 7 en 8. Deze drie fondsen leveren subsidies Voor 
bijeenkomsten, reis- en verblijfkosten, studies, 
publicaties, documentatie en voorlichtingsaktivi-
teiten. 

TOELICHTING pp CONGRESSTUK T C D 5 

Onderstaand volgt een verslag van de werkgroep "jonge-
renw.erkgroepen" uit de commissie die tot stand is ge-
komen naar aanleiding van de aangenomen moties 21 en 
29 (congres Breda, november 1978). 

Dit verslag, geeft een samenvatting van de bevindingen 
en werkzaamheden van de werkgroep (voortaan wij te noe-
men), gevolgd door een voorstel met betrekkiitot een 
organisatieverband van jongeren. 
Op het voorjaarscongres zullen wij een uitgebreide toe-
lichting bij • het voorstel geven. Dit verslag heeft de 
volgende hoofdstukken: 

- Problematiek van en voor jongeren binnen en buiten de 
partij 

- voorgesteld organisatieverband, 
- te nemen besluit op het aanstaand voorjaarscongres. 

Problematiek van en voor jongeren binnen en buiten 
•de partij. 

Binnen de kommissie zijn twee probleemgebieden gesigna-
leerd: 
a. politiek inhoudelijke problemen 
b. problemen rond het funktioneren van jongeren binnen 

de partij 

ad a. Algemene politieke problemen betreffende jongeren 
De fh'houdelijke problematiek betreffende de jongeren 
kan ruwweg, worden verdeeld in een twee-tal sectoren 
- direkt betrekking hebbend op jongeren: jeugdwerkloos- 
heid, dienstplicht, kinderbescherming, e.d, 

-' problemen die zich ook bij jongeren voordoen: huis-
vesting, onderwijs, e.d.. 

De problematiek betreffende de jongeren komt niet vol-
doende aan de orde. Ten eerste wordt er weinig aandacht 
aan besteed door de 066 vertegenwoordigers (frakties, 
e.d.) doordat weinig informatie hieromtrent wordt aan-
gedragen door ('o.a. jonge) D'66-ers. Ten tweede wordt 
binnen de partij tot nu toe onvoldoende kennis en in-
formatie samengebracht over deze  onderwerpen. Kennis 'en 
informatie die kan worden aangewend bij het werk van de. 
'vertegenwoordigers en tevens' bij het bespreken van 
deze onderwerpen in de partij en daarbuiten,  

ad b. Problemen ,rond het funktioneren van jongeren bin-
nen de partij. De hierop betrekking hebben problema-
tiek is in verschillende delen te onderscheiden 
1. Politieke kennis en inzicht van jongeren. 

Nieuwe leden in de partij hebben behoefte aan het op 
zo kort mogelijke termijn vergaren van kennis en in-
zicht in het poTitieke handelen van D66 en de ach-
tergronden die daarbij meespelen. Het, komt (vooral 
bij jongeren) vaak voor dat men tevens kennis en in-
zicht wil, verkrijgen in de "politiek in het algemeen". 

2. Eigen standpunt van jongeren. 
Direkt in saniehhang met het onder A vermelde is wel 
het feit dat enkele jongeren een "eigen" standpunt 
naar,bui ten willen brengen over een grote verschei-
denheid van politieke onderwerpen, en dit niet kun-
nen binnen de huidige struktuur. Wij stellen daarte-
genover dat 066 standpunten worden bepaald middels 
een bekende en alom gerespecteerde besluitvormings-
procedure.' Standpunten worden over het algemeen ge-
formuleerd tijdens de algemene ledenvergaderingen 
(op afdelingsniveau en op het congres). 

3. Politieke aktiviteiten; 'kenbaar maken van meningen. 
Dit heeft direkt te maken met hetgeen hierboven reeds 
is vernield. Voor enkele (jonge)leden in de partij 
wordt het als 'moeilijk ervaren zich te uiten; dit 
voor wat betreft individuele-en voor partijmeningen. 
Dit komt door een bescheiden kennis en ervaring op 
het gebied van vergader-, diskussie- en spreektech-
niek, het schrijven van artikelen en de Organisatie 
van de partij' in al naar geledingen. 
Kennis kan worden verkregen door aktief mee te doen 
met (politiek' inhoudelijke) werkgroepen. Ervaring kan 
worden verkregen door het bijwonen van vergaderingen 
e,d. Voorop staat dat het initiatief veelal uitgaat 
van de persoon in kwestie, deze initiatieven moeten 
echter 'wel worden beloond. Het uitdragen van menin-
gen en het plegen van politieke aktiviteiten zal in 
de eerste plaats geschieden .als 066-er en minder 
als' groepering binnen die partij.. 

4. Opvang van geinteresseerden/nieuwe leden. 
Een veel gehoordebehoefte is die van de opvang en 'de 
benadering van nieuwe en sterk geinteresseerde le-
den.. Over het algemeen wordt er wei-nig of geen con-
tact gelegd met de nieuwe leden, op welk niveau bin-
nen de partij dan ook.  

Duidelijke formulering en uitgebreide distributie 
van een' partij-organisatorische omschrijving ont-
breekt, maar zal ,er zeker moeten komen. Zeker iets 
dergelijks dat 'gericht is op jongeren. 

5. 'Invloed van jongeren binnen de partij', 
Direkte invloed op het politieke reilen 'en zeilen 
van D'66 is door en voor elk individueel lid, ge-
wenst. Enkele leden ervaren hun direkte invloed als 
onvoldoende. Zij suggereren hierbij dat bundeling 
van leeftijdgenoten een relatief grotere inbreng 
van die groepering in de partij tot gevolg heeft' 
D'66 beschouwt 'de verscheidenheid van mensen en Op-
vattingen als een positief te waarderen goed (zie 
'Aktiebeginselen'). Direkte invloed kan worden bewerk-
stelligd door een aparte plaats in te ruimen voor. 
belangengroepen binnen de besturen. Naar onze mening. 
hebben de bestuursleden niet tot taak afzonderlijke 
groeperingen te vertegenwoordigen., maar 'is het hun 
taak de 'belangen van de hele partij te behartigen 
en haar werkzaamheden daarop af te stemmen. 

6. Onderlinge-kontakten jongeren ' 

Dit kan 'worden beschouwd als een van de belangrijk-
ste drijfveren om te komen tot een organisatiever-
'band van jongeren (overidens niet slechts voor jon-
geren). Uitwisseling van ideeën, meningen, politieke 
standpunten, ervaringen  etc.  Om deze lacune op te 
vullen zijn er al verschillende vormen van overleg . 

geconstrueerd: werkgroepen, afdelingen, politieke 
café's., huisvergaderingen e.d. 

, 



Ook hier moet worden vastgesteld dat veel af zal 
hangen van de individuele behoefte en aktiviteiten 
van de leden zelf; de kaders waarbinnen een ieder 
zijn/haar ontplooiing kan vinden, zijn reeds gescha-
pen of (voor wat betreft de jongeren) zullen worden 
geschapen in onderstaand organisatie-model 
Wij streven ernaar om de bovengenoemde problematiek 
op adekwate wijze op te lossen. Daarbij gaan wij 
uit van het gegeven dat veel van de geschetste pro-
blemen even zo goed opgeld doen voor andere 'kate-
gorieën' leden, de jongeren zelf hebben de problema-
tiek rond hun belevenis en ervaring aangestipt. 
Het is wellicht nuttig enige vergelijking te maken 
met de emancipatie-werkgroep. 
Wel willen wij benadrukken dat primair moet worden 
gezocht naar de oplossing voor de meer politiek 
inhoudelijke problematiek, en wij zijn ervan over-
tuigd dat de funktionele kanten kunnen worden opge-
lost door kaders te scheppen binnen de partij met 
al haar mogelijkheden, die worden geboden aan elk 
individueel lid. Dat deze kaders beter 'aan de man' 
moeten worden gebracht, lijdt geen enkele twijfel. 
Het verenigen van 'aparte groeperingen' binnen een 
en dezelfde partij met dezelfde doelstellingen van 
de individuele leden, zien wij niet als direkte op-
lossing. 
Een organisatie-verband zoals wij die voorstaan garan-
deert een nauw overleg en samenwerking binnen D'66. 
Tevens beperkt deze vorm een mogelijke tendens om in 
een groeiende partij apart georganiseerde belangen-
groepen te stichten, die belangengroepen zouden de 
mogelijkheid kunnen aangrijpen om via de aparte or-
ganisatie te veel de nadruk te leggen op de partij 
en hun macht relatief te veel vergroten. 

VOORSTEL ORGANISATIE-VERBAND 

In deze paragraaf zal worden uiteengezet hoe de Organi-
satie in ons voorstel eruit zal moeten zien, 

- S.W.B. De belangrijkste schakel binnen de door ons 
voorgestelde organisatie vormt de werkgroep Jongeren 
onder de S.W.B. Een landelijke werkgroep die zich 
vooral bezig houdt met het verzamelen van informatie 
ver politiek inhoudelijke onderwerpen. Hierbij wordt 

de werkgroep gesteund door regionale/afdelingswerk-
groepen. Deze afdelingen en de frakties (gemeente, 
Staten, 2e Kamer) geven tevens impulsen aan de lande-
lijke S.W.B. werkgroepen, over te behandelen problema-
tiek. Deze werkgroep geeft de resultaten van haar on-
derzoeken in de vorm van rapporten weer door aan de 
vertegenwoordigendelichamen (frakties) en de program-
kommissie en aan het P.S,V,I. Deze informatie kan ook 
bijdragen bij een ad-hoc standpuntbepaling. Wij stel-
len ons voor dat de werkgroep Jongeren een aparte sek-
tie vormt binnen de S.W.B. en zo invloed heeft op en 
gebruik maakt van informatie van de andere werkgroepen. 
Het spreekt vanzelf dat niet-leden en anderen ook deel 
kunnen uitmaken van de werkgroepen; niet D'66-leden 
hebben geen stemrecht. 

- Afdelingswerkgroepen. De werkgroepen op afdelingsni-
veau vallen formeel niet onder de S.W.B. , maar geven 
wel degelijk informatie en steun aan de landelijke 
werkgroep Jongeren. De afdelingswerkgroepen steunen 
tevens de afdelingsbesturen en -frakties, Mede op ba-
sis van het materiaal van de landelijke werkgroep 
Jongeren. De afdelingswerkgroepen kunnen financiële 
regelingen treffen met hun afdelingsbesturen. 

- Aktiecentrum. Voor de politieke aktiviteiten en het 
kenbaar maken van meningen binnen en buiten de partij 
denken wij aan de stichting van een aktiviteiten-
centrum. In dit aktiviteitencentrurn zijn leden van de 
werkgroep Jongeren en het HB vertegenwoordigd. Het 
aktiecentrum maakt gebruik van ervaring, kennis en 
faciliteiten die aanwezig zijn bij dewerkgroepe Pu-
bliciteit. Vooral dit laatste kontakt zal kunnen hel-
pen bij de profilering naar buiten toe en bij de spe-
cifieke doelgroepbenadering. 

- P.S.V.I. Binnen het P.S.V.I. bestaat de mogelijkheid 
om cursussen te ontwerpen, toegespitst op de jongeren 
(jongeren, kennismaking, politieke werkelijkheid, ver-
gader- en diskussietechniek). Deze cursussen kunnen 
de inhoudelijke en funktionele vorming van jongeren 
behandelen. Het P,S,V,I, kan worden ingeschakeld om 
nieuwe leden in de partij wegwijs te maken. Plaats 
en tijd van de cursussen worden aangepast aan de be-
hoefte op afdelingsniveau. 

- Vertegenwoordiging. Naar aanleiding van het boven-
staande menen wij dat de invloed van jongeren binnen 
de partij voldoende is gewaarborgd: 

S.W.B. en haar sekties en sub-werkgroepen 
S.W.B. en de HB vertegenwoordiger 
Aktiecentruni en Publiciteitswerkgroep (introduktie 
en benadering) - 

P.S.V.I. , training en opdoen van ervaring 
afdelingen en regio's. 

- Financiën. De S.W.B. werkgroep Jongeren ontvangt sub-
sidie van de S.W.B. , voorzover dit gaat om bestrijding 
van vergader-, reis-, druk- en porto-kosten. De afde-
lingswerkgroepen werken samen met de afdelingsbestu-
ren. 
Het P.S,V.I. heeft bij haar begroting reeds rekening 
gehouden met een post Jongerencursussen. 
De financiële regeling rondom het aktie-centrum zal 
worden vastgesteld in nauw overleg met het HB, dat 
hieromtrent reeds haar gedachten heeft laten gaan in 
verband met de emancipatie-werkgroep (PEAC). 

SAMENVATTEND BESLUIT 

het volgend besluit(te nemen op het voorjaarscongres) 
vloeit hieruit voort: 

BESLUIT: het hoofdbestuur op te dragen uitvoering te 
geven aan het voorstel van bovenstaand Organi-
satie-model van het jongerenverband, in nauwe 
samenwerking met de door de A.L.V. in Breda in 
het leven geroepen commissie. 

Bas van Vliet e.a. 
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AGENDAPUNT 17 

ADVIESCOMMISSIE KANDIDAATSTELLING 

Congresstuk TCD8 vindt U terug in de Tweede Congres-
democraat op pag.  VII.  In dat congresstuk is-fIB-
resolutie 1 opgenomen. In -de daaraan voorafgaande 
-toelichting is een fout geslopen, die -gecorrigeerd 
moet worden, en wel als volgt: 

In de toelichting wordt de indruk gewekt, dat de 
commissie dit jaar waarschijnlijk voor niets wordt 
geinstalleerd; er liggen geen verkiezingen in het 
verschiet. Dit is niet juist. In 1980 wordt een 
deel van de Eerste Kamer vervangen en het is drin-
gend noodzakelijk, dat D66 ok daar weer zitting 
in zal hebben. Met andere - woorden: de commissie, 
die U kiest zal wel degelijk aan het werk moeten 
in haar zittingsperiode. 

KANDIDATEN ADVIESCOMMISSIE INTERNE KANDIDAATSTELLING 

V 0 0 R D R A C H t 

-Hieronder vindt U de namen -van de kandidaten van de 
ingevolge artikel 108 van het Huishoudelijk Regle-
ment in te stellen Adviescommissie Kandidaatstel- 
lingen. -- - - - - 

Uit de lijst (in alfabetische volgorde) moeten 
-10 kandidaten worden gekozen. -, 

De eerste 5 vormen de commissie en de volgende -5 
zullen- reserve-zijn. - 

In onderstaand overzicht zijn de volgende gegevens 
van de kandidaten vermeld: - - 

1. Naam en voorletters 
2. geboorteplaats en -datum 
3. woonplaats - 

4. opleiding 
- - 

- 

- 5. beroep - 
- 

- - - 

6. lid sinds -- - - 

7. huidige functies binnen D66 
8. vorige funties binnen D66 

a 1 Dedem-van der Does H.A. 
2. Arnhem, 10-6-38 - 

3 Drimmelen - - - - 

4. Gymn.A., cand. Geschiedenis - - 

5. journaliste- - - 

6. 1976 - - - 

- 7. voorzitter PSVI -, lid PEAC - 

8. penningmeester PSVI - - - - 

- b. 1. Driessen-Haebroek, M.W - - - 

- 2 Den Haag, 29-3-42 - 

3. Nijmegen - 

4. -HBS B, prop.bouwkunde TH Delft - 

5. huisvrouw, student fysio-therapie -- 

6. 1967 - 

7. vice-voorzitter Adviesraad, vice-voorzitter 
afdelingsbestuur 

8. lid voorlopige Adviesraad, lid afdelingsbestuur 

- C. 1. Eisma, D. - - - - 

2. Den -Haag, 30-12-1939 -- 

3. Den Haag - -- 

4. doct. sociologie - 

5. rijksambtenaar - - - - 

6. 1968 - 

7. lid geschillencoenlissie - - - 

8. lid Eerste Kamer, lid Provinciale Staten, 
lid Europees Parlement -  

d. 1. Manten, A.A. - - - 

2. Breukelen, 12-7-1933 
3. Utrecht 
4. HBS B, dr. geologie - - 

5. hoofdredakteur Elsevier  Scientific  P.C. 

6. 1967 
7. lid Provinciale Staten 
8. lid Provinciale Staten 

e. I. Martini-, A. 
2. Amsterdam, 3-9-1922 
3. Landsmeer - 

4. HBS, vakdiploma ' s internationaal en nationaal 
wegvervoer 

- 5. burgemeester - 

6. 1966 
7. - 

8. voorzitter afd. Amsterdam, gemeenteraadslid 
Amsterdam, lid Eerste Kamer - 

f. 1. Mik, G. - 

2. Wildervank, 26-5-1922 
3. Groningen - 

4. doct.medicijnen, psychiatrie 
5. -lector  RU  Groningen - 

6. 1967 - - - 

7. lid Provinciale Staten 
8. voorzitter afd. Groningen en regio Groningen, 

lid Provinciale Staten, lid Gedeputeerde Staten 

g. 1. Nuis, A. - - - 

2. Sliedrecht, 18-7-1933 - - 

3. t-interswijk - 

4. doct. politieke en sociale-  wetenschappen 
5. free-lance publicist - 

6. 1967 
7. lid Provinciale Staten 
8. lid Dagelijks Bestuur D'66, voorzitter Voorlopige 

Adviesraad lid Adviesraad 

h. 1. Rang, H.J. - - - 

2. Amsterdam, 4-8-1931 - 

- 3. Rotterdam - - - - - - - 

4. doct. chemie- - - - -- 

5. directeur Bouwcentrum - 

6. 1967 - - - - -- 

7. lid Rijnmondraad 
8. voorzitter afd. 1-Jest.Mijnstreek, lid Provinciale 

Staten Limburg lid Eerste Kamer, voorzitter 
- 

- subregio Rijnmond - 

i. 1. Ringnald, G. 
2. Cebu  (Philipijnen), 15-7-1930 - - 

3. Den Haag 
- 4. doct. politicologie - - 

5. rijksambtenaar - - - 

6. 1966 
7. lid geschillencommissie, voorzitter afd. Den Haag 
8. voorzitter Hoofdbestuur D66, congresvoorzitter 

j. 1. Wagensveld-Drukker, Y.I. - - 

2. Amsterdam, 3-4-1935 - - 

3. Muiderberg - 

4. burg. recht, sociale academie 
5. lerares - - - 

6. - 1966 (met korte onderbreking) - - 

- 7. lid Provinciale Staten 
8. lid Voorlopige Adviesraad, gemeenteraadslid 

k. 1.Zeevalking, H.J. - 

2-. Laag-Keppel , 7-6-1922 - 

3. Utrecht 
4. rechtswetenschappen - 

5. burgemeester 
6. 1966 - - 

7, - - - 

8. oprichter D'66, vice-voorzitter Hoofdbestuur D'66, 
wethouder, staatssecretaris van Justitie. 
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Democraten, 

Zoals velen van U reeds bekend zal 
zijn heeft de commissie Besluitvor-
ming binnen D66, september ji, een 
rapport uitgebracht op verzoek van 
het hoofdbestuur omtrent de mogelijke 
vorm van de toekomstige besluitvor-
ming binnen de Partij. Aanleiding 
tot het verzoek van het hoofdbestuur 
was de sterke groei van de partij en 
de discussie op het congres te Zwol-
le;mede gesteunddoor de motie van 
de afd, 'Delft e.o. 

Het hoofdbestuur is van mening dat 
het onderwerp U besluitvorming  
zó belangrijk is dat niet kan wor- 
den volstaan met een noodgedwongen 
korte behandeling op het recente 
congres in Breda. Het HB verzoekt 
daarom aan de regio-besturen, sub-
regiobesturen en afdelingsbesturen 
om zo uitvoerig mogelijk discussie 
op gang te brengen omtrent de voor-
en nadelen van het hierbij afgedruk-
te voorstel van de commissie van 
Berkom. 

Eventuele geargumenteerde alterna-
tieven welke een nog betere waarborg 
bieden voor de interne democratie 
- mits uitvoerbaar - worden hier-
bij ook gaarne ingewacht. 

Het hoofdbestuur stelt zich voor een 
en ander medio januari te ontvangen 
opdat een concept-besluit kan worden 
gdformeerd voor het voorjaarscongres. 

Wim Dik 
vice-voorzitter politiek. 

COMMISSIE BESLUITVORMING 

BINNEN 066 

Advies aan het Hoofdbestuur, vastge-
steld in de vergadering van 12 sep-
tember 1978. 

1. INLEIDING 

1.1 1Ug_r_Ç2iiO 

De Commissie bestaat uit: 

J.M.M. van Berkom, Den Bosch, 
(voorzitter)  

Mw,  J. Boogerd-Quaak, Zaamsiag 
J.P. Hamaker, Dwingeloo 

(eindrapporteur) 
H.A. Hutte; Groningen 
M. Maassen', Apeldoorn 
L,C, de Raadt, Westbroek. 

De door het HB verstrekte opdracht 
omvat- 

- Inventariseer de voor- en nadelen 
van de huidige wijze waarop bin-
nen D'66, met name op de Algemene 
Ledenvergadering, de besluiten 
tot stand komep. 

- Inventariseer de voor- en nadelen 
van in de praktijk voorhanden al-
ternatieve besl uitvormingsproce-
dé's, 

- Draag waar nodig nieuwe (meng-) 
vormen aan welke (beter) tegemoet 
zouden komen aan de wens zoveel 
leden als mogelijk (liefst alle) 
bij de totstandkoming van beslui-
ten binnen D66 te bdtrekken, 

- Waardeer de geinventariseerde 
voor- en nadelen van de beschouw-
de alternatieven om op basis 
daarvan tot een geargumenteerd 
advies aan het hoofdbestuur te 
geraken. 

Onder besluitvorming verstaan wij de 
procedure die  ná  de formulering en 
publicatie van een voorstel leidt 
tot een beslissing daarover. De wij-
ze waarop voorstellen tot stand ko-
men en zijn voorbereid valt buiten 
het kader van wat wij als onze op-
dracht zien. 

Besluitvormingsmodellen staan in 
wisselwerking met o,m, de doelstel-
lingen van de organisatie, haar or-
ganisatorische opbouw, de capaciteit 
van haar administratieve apparaat, 
de inzet van de bij de besluitvor-
ming betrokken leden. Daarom hebben 
wij onze taak als volgt opgevat: 

de'in de HB-opdracht gestelde wens 
zoveel leden als mogelijk (liefst 
alle) bij de totstandkoming van be-
sluiten van D'66 te betrekken'. 

Deze formulering past bij de statu-
taire doelstellingen en de mentali-
teit van de leden. 
In hun meer gedetailleerde uitwerking 
zullen onze voorstellen een herziening 
van de organisatorische verhoudingen 
tussen landelijke, regionale en plaat- 
selijke partij-groeperingen nodig ma-
ken. Wij hebben deze consequenties 
niet onderzocht, zomin als hun - wense-
lijkheid vanuit andere gezichtspunten 
dan dat van de besluitvorming.. 

Beoordeling van de uitvoerbaarheid 
van hierna te bieden voorstellen bin-
nen de financiële, organisatorische, 
administratieve en personele mogelijk-
heden van de partij behoort niet tot 
onze taak; wel hebben wij ons van 
beperkingen op dit punt rekenschap 
gegeven. 

Wij beseffen dat tegen elk alterna-
tief bezwaren zijn aan te voeren. Wij  

doen onze voorstellen na zorgvuldige 
afweging tegen de problemen rond de 
huidige ALV, die de aanleiding vorm-
den tot het instellen van onze com-
missie, 

1.3 Een_alg~~een_besluitvorming2: 

nisaties, 

De principiële keuzen die naar onze 
mening over de opzet van de besluit-
vorming gemaakt moeten worden laten 
zich het duidelijkst formuleren aan 
de hand van een model als het vol-
gende: 

Elke organisatie moet besluiten ne-
men die bindend zijn voor  
leden. Democratische organisaties 
nemen deze besluiten door stemmingen. 
Stemmingen over ingewikkelde proble-
men vinden plaats in vergaderingen, 
na voorafgaande discussie op basis 
van vanuit de organisatie (belichaamd 
in het (hoofd)-bestuur) ingebrachte 
voorstellen en informatie. 
De leden van hun kant kUnnen ook 
voorstellen doen of op gedane voor-
stellen reageren roet amendementen en 
moties; deze worden behandeld op 

van gelijkwaardigheid met de be- 
stuursvoorstellen. 
Moet in één vergadering over meerde-
re zaken worden besloten, dan verga-
dert men volgens een agenda, opge-
steld aan de hand van een inhoude-
lijke prioriteitstelling en eventu-
ele seTectie. Met name voor deze se- 
lectie moeten bepaalde bevoegdheden 
aan voorbereidende organen worden 
toegekend. Aan het gebruik van deze 
bevoegdheden wordt de voorwaarde 
van vooroverleg met betrokkenen ver-
bonden, en diiogelijkheid geboden 
in beroep te gaan. Het vooroverleg 
heeft tevens de functie, de motiva-
tie en participatie van de leden te 
bevorderen. De uitwerking van de 
hele opzet wordt vastgelegd in een 
aantal reglementen. 

2, HET FUNCTIONEREN VAN DE HUIDIGE 
ALV 

2,1. Problemen 

Toepassing van het hierboven beschre-
ven besluitvormingsmodel in F366 le- 
vert een aantal knelpunten op: 

a. Vanuit doelstellingen en mentali-
teit legt D'66 sterk de nadruk op 
gelijke deelname door alle leden, 
D66 staat wantrouwend tegenover 
vooroverleg in kleinere groepen. 
Prioriteitstelling en selectie 
ontbreken thans vanaf de vast-
stelling van de concept-agenda 
door het  NB  volledig. Vooroverleg 
over moties/amendementen is mini-
maal of afwezig. Gevolg: agenda's 
overladen met ongelijkwaardige 
voorstellen, papierlawines, chaos 
op het congres, tijdnood, vaak 
eindigend in precies datgene wat 
we niet willen, nl. doorverwij-
zing van, grote aantallen voorstel- 



- 

]en naar overleg in kleinere 
kring. 

b. Het voldoende informeren van veel 
leden is moeilijk, zo niet onmo-
gelijk. De enige praktische ma-
nier is schriftelijk, maar schrif-
telijke informatie is Of onvolle-
dig en schetsmatig, of onverteer-
baar door haar omvang. Een be-
perkt deel van de leden maakt van 
de aangeboden informatie - in 
welke vorm dan ook - gebruik. De 
overigen zijn te beïnvloeden en 
door een direct of indirect be-
roep tot keuzes te bewegen. 

c. Ook als in deze zaken beter wordt 
voorzien, betekent het grote aan-
tal leden dat aan een ALV deel-
neemt een belemmering van het 
functioneren van het congres als 
discussieforum. De beschikbare 
mogelijkheden zijn ten enenmale 
ontoereikend om alle aanwezigen 
voldoende inzicht in alle  pros  
en contra's van elk voorstel te 
verschaffen en op basis daarvan 
te laten stemmen. 

22Plusp~Ot22  
Duidelijk positieve aspecten van het 
congres liggen vooral in aspecten 
die van belang zijn voor het betrek-
ken van de leden en anderen bij D'66. 

Het individuele lid is in vele ge-
vallen in een geïsoleerde positie. 
Door deel te nemen aan een congres 
kan hij gemotiveerd worden en een 
besef van gevoelsmatige binding 
krijgen. Hij 'hoort ergens thuis", 
herkent een mentaliteit die hem be-
valt. Opinieleiders, "kopstukken" 
en onbekende woordvoerders kunnen 
inspireren en er is een mogelijke 
uiting voor creatieve gedachten. 
Iedereen kan meedoen en hetgeen er 
plaatsvindt is voor iedereen te 
volgen. De besluitvorming zal minder 
"opportunistisch" (chauvinistisch) 

zijn dan die van vaste partij-onder-
delen. De "basis" kan zich uiten; 
denkbeelden kunnen doorstromen, ook  
ná  een congres. Men ontmoet oude 
kennissen en voelt zich één grote 
familie. Door al deze mogelijkheden 
blijft men terug komen en zal men 
eerder geneigd zijn een D'66-stand-
punt te verdedigen. 
Verder geeft het congres een mogelijk-
heid tot beeldvorming naar buiten. 
Markante standpunten bereiken een 
groot publiek (televisie) Er is veel 
drukte, vlaggen, er komen foto's in 
de kranten. 
Tenslotte is van groot belang dat de 
leiding van het congres niet in han-
den van het HB of de parEToorzitter 
is, doch  dater  onafhankelijke, wis-
selende voorzitters zijn. Dat is bij 
geen der grote partijen het geval 
het versterkt het gevoel van onafhan-
kelijkheid. Het maakt de congresgan-
ger bewust van de verscheidenheid der 
vele functies in de partij en kweekt 
het gevoel dat men niet wordt gemani- 

puleerd; er zijn geen "partijbonzen" 

3. ALTERNATIEVEN 

3. 1 ri9_ 22rigiOg 

Bijna alle grotere democratische or-
ganisaties zoeken de uitweg in een 
systeem •van besluitvorming in twee 
of meer trappen: besluiten worden ge-
noemn door vergaderingen van afge-
vaardigden die optreden namens groe-
pen leden. Zij kunnen van die leden 
iiTidaten (stemopdrachten) of een 
procuratie (om te stemmen naar bevind 
van zaken) ontvangen. 
Mandaten moeten per voorstel apart 
door de afgevaardigde groep worden 
verstrekt; dit betekent dat vóór elke 
afgevaardigdenvergadering alle groe-
pen apart moeten vergaderen. We krij-
gen dan een systeem dat zeer veel 
lijkt op dat van deel-congressen 
(zie hieronder). 
Procuratie kan een veel algemener 
karakter hebben. 

De voordelen van evenredige vertegen-
woordiging liggen voor de hand: in de 
afgevaardigdenvergadering is inten-
sieve discussie-deelname door alle 
aanwezigen beter mogelijk; van de af-
gevaardigden kan een grondige voorbe-
reiding worden verlangd; hun kan een 
stuk ordening en selectie van de 
voorstellen uit hun ledengroep worden 
opgedragen, zowel individueel als in 
onderling overleg. De algemeen beken-
de keerzijde van deze stroomlijning 
is, dat de afgevaardigden-club zich 
ontwikkelt tot een  élite,  vervreemdt 
van zijn achterban en de "gewone" 
leden tot passiviteit laat vervallen. 

Na het vroeger categorisch te hebben 
afgewezen past D'66 dit systeem (niet 
procuratie) sinds enige tijd toe 
m.b.t. de Adviesraad. Bij de instel-
ling daarvan is veel nadruk gelegd 
op een beperkte zittingsduur van de 
leden, om élitevorming te voorkomen. 

3.2 Referendum 

In een referendum worden beslissingen 
genomen door het optellen van de af-
zonderlijk ingezamelde stemmen van 
alle leden. Er behoeft geen ALV te 
worden gehouden, waarmee een aantal 
problemen in één klap zijn opgelost. 
Er komen andere voor in de plaats: 
de schriftelijke informatie krijgt 
een nog zwaarder accent; genuanceer-
de vraagstelling die toch tegelijker-
tijd ondubbelzinnig is, is bijzonder 
moeilijk; verbetering van formule-
ringen n.a.v. gevoerde discussies is 
onmogelijk; lobbygroepen kunnen vol-
komen ongecontroleerd hun gang gaan; 
misbruik door misleidende vraagstel-
lingen toelichting is gemakkelijk. 
Een voordeel van het referendum is 
dat het zich op korte termijn laat 
houden. Wenst men ter voorbereiding 
een of andere vorm van vooroverleg 
en/of discussie, dan vervalt dit 
voordeel grotendeels. 

D'66 past het referendum toe in de  

poststemming ter bepaling van de 
volgorde van kandidatenlijsten. De 
vraagstelling is daar duidelijk, de 
genoemde bezwaren zijn het echter 
ook. 

3.3 Deelcongn2~en 

Het is denkbaar, niet één ALV te 
houden, maar deze op te splitsen in 
een aantal (al dan niet gelijktijdig 
te houden) parallelle vergaderingen 
op verschillende plaatsen in het 
land. Elk van deze werkt dezelfde 
agenda af. 
Wat de stemmingen betreft zijn twee 
vormen denkbaar: 

a. Stemming in elke dee dering 
apart, optelling van de uitslagen 
achtéraf. Dit vereist precieze 
formulering vooraf van de in ster-
ming te brengen voorstellen en 
sluit aanpassingen aan de hand 
van de ter vergadering gevoerde 
discussies geheel uit; wijzigin-
gen van de agenda (b.v. door tijd-
nood) zijn onmogelijk; de stemmen 
moeten precies worden geteld, het 
is niet voldoende vast te stellen 
dat een deelvergadering een voor-
stel aanneemt dan wel verwerpt. 

b. Als a., maar de stemmingsuitsla-
gen der deelcongressen worden 
naar een landelijke uitslag "ver-
taald" na een yrri f: 
gevaardigden met mandaat van de 
deelcongressen (vgl. par.3.1 
hierboven). 

c. Een referendum achteraf (eventueel 
beperkt tot hen die aan een ver-
gadering hebben deelgenomen). 
Dit vergt tenminste vijf weken 
(één om kopij klaar te maken, 
twee voor drukken en verzenden, 
twee voor het insturen van de 
stembiljetten). 

Van de bezwaren tegen de ALV vangt 
het deelcongres alleen het geografi-
sche op. De organisatorische proble-
men zijn evident. De beperkingen die 
stemprocedure a. oplegt zouden op de 
deelcongressen sterk verlammend wer-
ken. Het uitstel van de besluitvor-
ming bij procedure c. zal de leven-
digheid van de deelcongressen zeker 
ongunstig beïnvloeden. De procedure 
lijkt alleen hanteerbaar als het aan-
tal stemmingen beperkt is tot 10 á-
20; een intensieve voorbereiding (zie 
hieronder) zou misschien in zo'n be-
perking kunnen resulteren.  

ties  

Het is mogelijk de verschillende me-
thoden in allerlei variaties te men-
gen. Bijvoorbeeld: Om het probleem 
van de ongelijke geografische verde-
ling van de ALV-deelnemers te onder-
vangen kan men gelijktijdig met de 
ALV een referendum houden onder de 
niet-deelnemers en de uitslagen van 
ALV en referendum bij elkaar optel -
len. Daarbij kan men om verschillen-
de redenen de ALV-stemmen zwaarder 



4.2 Afweg ing  
Wij stellen vast, dat geen van de 
overwogen mogelijkheden geheel aan 
al deze criteria voldoet of een op- 
lossing biedt voor alle problemen, 
die in het voorgaande aan de orde 
zijn geweest. 

Het geheel overziende, geven wij in 
beginsel aan de ALV de voorkeur: 
Zij belichaamt op unieke wijze de 
grondgedachten en mentaliteit van 
D'66, n,l. dat elke burger in een 
democratie onbelemmerd toegang moet 
hebben tot de menings- en besluit-
vorming. 

Mede door de - op zichzelf als bij-
zonder positief te waarderen - ac-
tieve inzet van de leden, leidt de 
onbeperkte toepassing van dit begin-
sel in D'66 in de praktijk tot woe-
keringen die het organisme van de 
.ALV steeds meer dreigen te verstik-
ken. Het congres verliest veel kost-
bare tijd aan detailkwesties en komt 
aan discussies over hoofdlijnen van 
het partijbeleid te weinig toe - 

terwijl het juist die discussies 
zijn die voor de mi—te deelnemers 
van wezenlijk belang zijn. Om hierin 
verbetering te brengen is het nood-
zakelijk dat de ALV voorafgegaan 
wordt door een deugdelijk proces van 
prioriteitstelling en selectie van 
agenda-onderwerpen door een veel uit- 

voeriger (en dus langduriger) voor-
overleg 
Het lijkt waarschijnlijk dat het niet 
mogelijk zal zijn in één of twee 
ALV's per jaar op een bevredigende 
manier alle noodzakelijke besluiten 
te nemen. In dat geval lijkt het 
beter, alternatieve besluitvormings-
wegen uit te werken voor bepaalde 
nader te specificeren onderwerpen, 
veeleer dan de frequenties van ALV's 
te verhogen. Aan het doordenken van 
zulke alternatieven zijn wij niet 
toegekomen. 
Het is duidelijk dat de massaliteit 
van een plenaire ALV zeer nadelig is 
voor de participatie van de deelne-
mers. Wij zien binnen de gegeven be-
perkingen in ruimte en tijd voor 
ALV's geen mogelijkheden, hierin 
wezenlijke verbetering te brengen. 
Wel lijkt het van belang dat de con-
gresleiding zich zeer grondig voor-
bereidt en bij de uitvoering van haar 
taak tracht, de discussie op hoofd-
zaken geconcentreerd te houden. 

4.3 Conclusie 

Samenvattend adviseren wij: 

a. Handhaaf de ALV als hoogste 
partij-orgaan. 

b. Verbeter de methoden van voorbe-
reiding, o.m. door deze over een 
veel langere periode uit te strek-
ken. De voorbereiding biedt de 
leden veel betere kansen op ac-
tieve participatie dan de ALV zelf; 
het vooroverleg leidt tot een 
kristallisatie van standpunten en 
tot een concentratie van de ALV-
discussies op kernvragen. 

C. Schep ruimte voor een zinvoller 
functioneren van de ALV zelf door 
selectie van alleen die voorstel-
len die op zulke kernvragen be-
trekking hebben. 

d. Schep ruimte voor secundaire be-
sluitvormingswegen voor die zaken 
die niet op de agenda van de ALV 
konden worden geplaatst of die niet 
op de ALV konden worden afgerond. 

5. VERBETERING VAN DE ALV-VOORBEREI-
DING 

(Terwille van de beknoptheid zal in 
het volgende alleen over amendementen 
worden gesproken. Voor moties geldt 
in beginsel hetzelfde.) 

5.1 i!1 !9i9 

Deze geschiedt door het HB. De eerste 
selectie die hier plaatsvndt kan be-
langrijke gevolgen hebben voor het 
verloop van de gehele verdere proce-
dure. Het lijkt noodzakelijk, terwil-
le van het ordelijke verloop van het 
verdere vooroverleg, latere toevoe-
ging van agendapunten d.m.v. amende-
menten geheel of goeddeels onmogelijk 
te maken. Maar juist daarom is het 
dan noodzakelijk de leden directer  

bij het vaststellen van de concept-
agenda te betrekken dan nu het geval 
is (b.v. via de AR). 

5.2 QY1r_ii9_éo  
em   amen denten 

Heel veel amendementen komen niet in 
stemming, doordat zij (al dan niet na 
overleg) worden overgenomen of inge-
trokken. Het ligt voor de hand voor 
zulke amendementen een kortsluiting 
aan te brengen in een vroeg stadium 
van het vooroverleg. Het HB benoeme 
daartoe voor elk voorstel één of meer 
coördinatoren, tot wie indieners van 
amendem~-ntèn eerst moeten rich-
ten. Hun taak is--.zoveel mogelijk tot 
een vergelijk met indieners te komen 
en daardoor te bevorderen dat alleen 
die amendementen verder in discussie 
komen, waarover belangrijke menings-
verschillen zijn te verwachten; zij 
hebben niet de bevoegdheid, amende-
menten tegen te houden. 
Het ligt voor de hand als coördina-
toren "specialisten' te kiezen die 
nauw bij het maken van de betreffende 
voorstellen betrokken waren. Om langs 
elkaar heen werken te voorkomen is 
het waarschijnlijk het beste, hen sa-
men met enkele 'generalisten" te ver-
enigen in een congresvoorbereidings-
commissie met duidelijk gedefinieerde 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

5.3 1i_fi 

Wij verwachten, dat ook na intensief 
vooroverleg tussen amendeerders en 
coördinatoren de overblijvende voor-
stellen en amendementen te groot in 
aantal blijven om alle in de ALV be-
handeld te worden. Een selectie 
blijft dus noodzakelijk. Wij stellen 
met nadruk dat het niet mogelijk is 
deze selectie formeel-reglementair 
te bewerkstelligen. Zij moet berus-
ten op een inhoudelijke keuze van 
wat het meest in aanmerking komt ter 
behandeling in het forum van de ALV. 
Een voorstel met de gemaakte keuze 
van het HB (of een ander daartoe 
aangewezen orgaan) moet de leden 
ruimschoots voor de ALV bereiken. 
Men vergete bij het beoordelen van 
dit wellicht ketters aandoende voor-
stel niet, dat ook nO de praktijk 
een selectie afdwingt Wat wij be-
ogen is een ordelijke en voor ieder-
een te volgen procedure in de plaats 
te stellen van meestal in een chao-
tische en onder hoge tijdsdruk geno-
men ad hoc-beslissingen door een ALV. 

5.4 Vooroverleg_in meerdere 

Belangrijke functies van het voor-
overleg zijn: 
a) intensief betrekken van de leden 

bij discussies over de ALV-
voorstellen en 

b) uitkristallisatie van de kern 
van de in voorstellen en amende-
menten vervatte alternatieven. 

laten wegen. 
Mengvormen moeten voldoen aan de be-
perkende voorwaarden van alle ingre-
diënten waaruit ze zijn samengesteld. 
In het gegeven voorbeeld betekent dat 
bijvoorbeeld dat de formulering van 
voorstellen in de ALV niet kan worden 
verbeterd. Mengvormen zullen dus in 
het algemeen weinig flexibel zijn. 
Een andere mogelijkheid is, verschil-
lende procedures afzonderlijk naast 
elkaar toe te passen. Dit gebeurt nu 
al: naast de ALV kent D'66 b.v. het 
al eerder genoemde referendum voor 
de volgorde der kandidatenlijsten, 

4, ONZE KEUZE 

4,1 Criteria 

Criteria voor onze keuze zijn onder 
meer: 

- Het besluitvormingsproces moet zo 
gelijk mogelijk toegankelijk zijn 
voor alle leden, 

- Het proces moet eenvoudig en 
doorzichtig zijn, 

- Het moet administratief en organi-
satorisch zo eenvoudig mogelijk 
zijn en op zijn minst niet reeds 
op het eerste gezicht onuitvoer-
baar, 

- Het moet een voortvarende besluit-
vorming niet meer belemmeren dan 
nodig is voor de participatie 
van alle leden. 

- Het moet stimulerend en inspirerend 
werken voor de leden. 



Een speciaal probleem vormen de vlak 
voor of zelfs tijdens de ALV inge-
diende moties over de brandende ac-
tualiteit van dat moment. 
Met erkenning van de betekenis die 
zij kunnen hebben moeten wij vast-
stellen dat zij vanuit de door ons 
ontwikkelde gedachtengang moeilijk-
heden opleveren. De afweging van 
procedurele nadelen en inhoudelijke 
voordelen van behandeling van zulke 
moties zal beoordeeld moeten worden. 
Een instantie (b.v. HB + fracties) 
zal de bevoegdheid moeten hebben om 
met hoogstens een rudimentair over-
leg als selectie-orgaan voor zulke 
moties op te treden. 

6. CONSEQUENTIES 

6.1 Pr b_rr1_o 

Uitvoering van dit soort voorstellen 
betekent een aanmerkelijke verlenging 
van de voorbereidingstijd voor een 
ALV. Voor één termijn in de schrif-
telijke discussie zijn tenminste 8 
weken nodig: 4 weken voor studie op 
voorstellen, afdelings- en/of regio-
vergaderingen, overleg met coördina-
toren en andere betrokkenen, inzen-
ding van de uiteindelijke amendements-
teksten; 2 weken voor het klaarmaken 
van kopij voor de volgende ronde; 
2 weken voor drukken en verzenden. 
Voorbereiding in drie termijnen (lste 
ronde voor indiening van amendemen-
ten, 2de ronde voor reacties 'en een 
selectieronde) strekt zich dan uit 
over een half jaar. 

Het is duidelijk dat dit maar éénmaai 
per jaar kan. Dit leidt tot de sug-
gestie liever éénniaal 's jaars een 
tweedaags congres te houden dan twee 
eendagscongressen. Wil men vasthou-
den aan twee landelijke bijeenkomsten 
per jaar, dan zou de tweede van een 
heel ander karakter moeten zijn. Men 
zou kunnen denken aan een studiedag 
annex politieke manifestatie, 
waarin mede de eerste aanzet voor de 
voorbereiding op het een half jaar 
later te houden congres wordt gege-
ven. 
6.2 Adrninistrate,_orgnsat 

ffian kracht 

De totale administratieve last van de 
voorbereiding hoeft niet veel groter 
te worden, wel wordt zij anders ver-
deeld. Tegenover de langere tijds-
duur staat dat de eerste selectie het 
aantal te verwerken voorstellen di- 
rect veel kleiner kan maken. Door 
zijn verschijningsfrequentie kan de 
Democraat' uitstekend als communica-

tiemedium dienen, zoals ook nu ge- 
beurt. 

Het voorgestelde vooroverleg doet 
wellicht een groter beroep op het or- 
ganisatievermogen in de partij dan nu 
gebeurt. Mede daarom moeten de ter-
mijnen zeker niet krapper worden ge-
nomen. 

Van de congresvoorbereidingscommissie 
wordt vooral mde eerste maanden 
veel gevraagd wat betreft organisatie 
zowel als inhoudelijk overleg. Haar 
taak lijkt aan de andere kant boeiend 
genoeg om er (b.v. in de werkgroepen) 
vrijwilligers voor te vinden. 
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6.3 Deelname van de leden 

Van de leden wordt in de voorberei- 
ding een langere adem verwacht. Wij 
hopen aan de andere kant dat het uit-
voerige vooroverleg motiverend zal 
werken. Initiatieven van afdelingen 
en regio's tot discussie in eigen 
kring kunnen dit effect belangrijk 
ondersteunen en moeten met nadruk 
worden aangemoedigd. 

6.4 Secundaire_besluitvorTj~92: 
procedures  

De niet in behandeling genomen voor-
stellen moeten toch worden afgehan-
deld. De ALV kan daartoe haar beslis-
singsmacht delegeren aan door haar-
zelf aan te wijzen instanties. Een 
of meerdere standaardprocedures zou-
den daarvoor reglementair moeten wor-
den vastgesteld. 

AANHANGSEL 

1. Status der commissie 

Ingevolge haarinstelling door het MB 
(en niet door de ALV) is de commissie 
geen officiële ad hoc-commissie ex 
artikel 64  HR.  Zij vertrouwt erop dat 
desondanks, in overeenstemming met de 
HB-toezegging aan de ALV, dit rapport 
in volledige openbaarheid in de par-
tij zal worden behandeld. 

2. Werkzaamheden 

Wij hebben vergaderd op 19 juni, 
14 augustus en 12 september. Door 
raadsverkiezingen, zomervakanties en 
de uiterste rapportagedatum van 18 
september, was de tijdsruimte voor 
studie en interne rapportage zeer 
krap. Wij bieden onze conclusies 
daarom aan in de vorm van een aantal 
overwegingen en suggesties ten behoe-
ve van de verdere meningsvorming in 
de partij. 

3. rUkken 

a. Tekst motie van Dam-Schaap uit AR-
vergadering van 28 januari 1978. 

b. Tekst motie no. M 29 uit ALV van 
22 april 1978 en de notulen van 
de discussie daarover. 

c. Brief van R.M. de Loeff (Gelder-
nialsen) aan HB van 11 juli 1978 
en de daarbij behorende bijlage. 

d. Statuten en Reglementen van CDA, 
PvdA, Humanistisch Verbond en 
D66. 

FINANCIELE COMMISSIE EN 

HOOFDBESTUUR 

Volgens art. 57 t/m 59 van het Huis-
houdelijk Reglement heeft de Finan-
ciele Commissie tot taak het finan-
cieel beheer van het HB in de gaten 
te houden. Volgens art. 49, lid 2 be- 
hoeven uitgaven boven een bepaald be-
drag zelfs de goedkeuring van de fi- 
nanciele commissie. Wannneer de com-
missie de goedkeuring weigert, is 
het HB bevoegd om dit besluit van de 
financiele commissie ter zijde te 
stellen en de uitgaven te doen. Van 
een dergelijk besluit dient het HB 
echter de financiele commissie schrif-
telijk en gemotiveerd in kennis te 
stellen en aan de e.v. ALVkenniste 
geven. 
De afgelopen jaren hebben zich geen 
situaties voorgedaan waarin goedkeu- 
ring van uitgaven werd geweigerd. In 
februari heeft het HB twee beslis-
singen genomen, die ook na herhaald 
overleg niet door de financiele com-
missie werden goedgekeurd. 
Na ampele overweging heeft het HB de 
beslissingen van de financiele com-
missie naast zich neergelegd en de 
commissie hiervan gemotiveerd bericht 
gegeven. 
Allereerst betreft het de beslissina 
van het HB om een D'66-boek uit te 
geven. De brief nr. 2790109, dd 15 
maart 1979 van het HB luidt als volgt 

"Geachte commissieleden, 

Bij mondë van de penningmeester heeft 
het HB vernomen dat u bezwaar heeft 
tegen de uitgave van een D'66-boek 
t.g.v. het 12 jarig bestaan van D'66 
Derhalve achten wij het noodzakelijk 
ji te informeren omtrent de argumenten 
die werden meegewogen alvorens dit 
besluit te nemen. 
In dit jaar bestaat D'66 12 jaar. 
Een gedenkwaardig jaar, als we hier- 
bij bezien dat D'66 weer in alle po-
litieke organen (nog met uitzondering 
van de Eerste Kamer) vertegenwoordigd 
is. 
Deze bewogen 12 jaar lenen zich in 
hoge mate tot een weergave in een 
boekwerkje, waarbij als voorwaarde 
geldt, dat een deskundige redaktie-
commissie noodzakelijk is. De samen-
stelling van de redaktieconimissie is 
u be kend. 
Het HB acht het wenselijk dat de le-
den, waarvan we globaal kunnen zeg-
gen dat hiervan ongeveer 75%alleen 
de laatste twee jaren bewust heeft 
meegemaakt, geinformeerd is over de 
korte geschiedenis van D'66 gekoppeld 
aan een blik vooruit weergegeven door 
een aantal partijpolitici en leden. 
Tevens is het wenselijk dat ook niet-
partijleden kunnen kennis nemen van 
bovenvermelde informatie rechtstreeks 
via het boek of indirekt door de pu-
bliciteit die aan de verschijning 
van een boek verbonden is. 

Om dit te laten gebeuren, is voor-
overleg in meerdere termijnen ge-
wenst. Zo moet het b.v. tenminste 
éénmaal mogelijk zijn te reageren 
op in eerste termijn ingediende 
amendementen. 

5.5 Actuele moties 
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Het HB ziet de uitgave tevens als een 
reële mogelijkheid tot fondsenwerving. 
Toezending van het boek aan de leden 
zal vergezeld gaan met een vriendelijk 
verzoek tot een bijdrage en een accept-
girokaart. 
De opbrengstverwachting is u bekend. 
De opbrengstverwachting toont aan dat 
het break-even-point zeer snel bereikt 
zal worden, derhalve acht het HB het 
financieel risico uiterst gering. 
De voorzichtig opgezette opbrengst-
verwachting toont een liquiditeitsgat 
gedurende de periode vanaf het aktie-
punt tot de eerste 4 weken. 
Het HB acht dit een makkelijk te over-
bruggen bezwaar, gezien de realiseer-
baarheid van de -,opbrengstverwachting. 
Zelfs als zou blijken dat de opbrengst 
gering zou zijn dan nog acht het HB 
het zinvol, vanuit het oogpunt van mo-
tiviatie van de leden, van informatie-
verstrekking aan geïnteresseerden en 
de publiciteit in het algemeen, dit 
boek het daglicht te laten zien. 
Deze motivatie heeft het HB doen be-
sluiten uw advies terzijde te leggen. 

In de verwachting dat u begrip zult 
hebben voor dit standpunt, verblij-
ven wij, 

met vriendelijke groeten en hoogach-
ting, 

namens het hoofdbestuur 
van D'66, 

w.g. J. Veldhuizen 
publiciteitscoördinator" 

Vervolgens maakte de financiële com-
missie bezwaar tegen de campagne-be-
groting voorde Europese Verkiezingen. 
In zijn brief nr. 2790108 van 13 maart 
1979 zegt het HB het volgende: 

"Geachte commissieleden, 

Het HB van D'66 heeft besloten de 
campagne-begroting, zoals deze door 
de publiciteitscoördinator, in deze 
tegelijkertijd campagneleider, is 
voorgelegd goed te keuren. 
Het is u bekend dat deze begroting 
een uitgavenpost laat zien van 
+ f.180.000,-, die als noodzakelijke 
erste uitgaven is aangemerkt en een 

post ten bedrage van + f. 80.000,-, 
aangemerkt als tweede—prioriteit die 
pas uitgegeven mag worden bij vol-
doende dekking. 
In uw schrijven van 14 februari jl. 
deelt u mede dat u geen toestemming 
kunt geven tot het doen van uitgaven 
die het bedrag van f. 100.000,- te 
boven gaan." 

Na een uiteenzetting over de uitgangs- 
punten van de campagne vervolgt de 
brief: 

"Evenals bij de campagnes voor de 
Tweede Kamer-verkiezingen in mei 
1977 en voor de Staten en Gemeente- 

raadsverkiezingen in 1978, is het HB 
ook bij deze campagne doordrongen van 
het feit, dat deze de partij niet in 
financiële problemen mag brengen. 

Ook nu is het HB van mening dat zij 
de juiste afweging maakt, gesterkt 
door bovenvermelde voorgaande cam-
pagne-ervaringen. 
Derhalve heeft het HB besloten uw 
advies terzijde te moeten leggen en 
haar goedkeuring te handhaven tot 
het doen van uitgaven die als eerste 
prioriteit is aangegeven. 
Het HB doet dit mede omdat uw op-
brengstverwachting van de giro 
1.000.000 aktie op onjuiste gegevens 
is gebaseerd. U maakt nl. melding 
van een opbrengst van ± f. 90.000,-
in 1978, van twee akties. 
In 1978 is echter één aktie gehouden, 
waarvan de opbrengst bestemd wasvoor 
twee campagnes. (Provinciale Staten 
en Gemeenteraadsverkiezingen). 
Bij het resultaat van de giro 
1,000.000 aktie mag u tevens in de 
overweging betrekken het feit dat 
vele leden niet of minder hebben 
bijgedragen, omdat zij participeer-
den in eigen afdelingspotjes. (Het 
bestaan daarvan zal u niet onbekend 
zijn,) Derhalve mag u minstens 
f. 90.000,- verwachten. 
Uw suggestie om de verkiezingskrant 
in meerdere (3) oplagen te drukken 
is organisatorisch en financieel 
volstrekt onverantwoord en wel om de 
volgende redenen: 

1. De regionale campagnevoerders 
dienen inzicht te hebben in de 
hoeveelheid materialen om daarop 
hun aktiviteitenschema te kunnen 
opstellen. 

2. Te weinig materiaal (1/3 van de 
oplage b.v.) zal de aktiviteiten 
verleggen naar de laatste periode 
voor 7 juni en te weinig mensen 
bij de campagne-aktiviteiten be-
trekken en tevens een te korte 
periode aktief zijn. Tussentijdse 
aanvulling zal een nieuw schema 
noodzakelijk maken om de vergrote 
hoeveelheid nog bijtijds te kun-
nen verspreiden onder de kiezers. 
Het risico dat dit niet gebeurt, 
is in hoge mate aanwezig. 

3. Ms de campagnecommissie minder 
materiaal beschikbaar stelt dan 
tijdens de Staten en Gemeente-
raadsverkiezingen, dan wekt zij 
de suggestie dat zij deze campag-
ne minder belangrijk acht. 
Niets is minder waar: de campagne 
commissie vindt het noodzakelijk 
dat meer confrontaties (contacten) 
met .de kiezer zullen moeten 
plaats vinden. 

4. Het in meerdere (3) oplagen druk-
ken van de krant komt globaal 
neer op een meeruitgave van f.9 
a f. 10.000,- voor het 2 keer 
onderbreken van de druk en het 
2 keer meer distribueren van de 
kranten door geheel Nederland. 

Het hoofdbestuur van D66 acht het 
niet verantwoord anders te besluiten 
dan zij gedaan heeft en verwacht dat 
u hiervoor begrip kunt opbrengen. 

Piet vriendelijke groet en hoogachting 

namens het hoofdbestuur, 
w.g. Jan Veldhuizen 
pbbliciteitscoördinator 
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