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NAGEKOMEN CONGEStÏEDEDELING 

Naar aanleiding van motie nr.11 najaarscongres 1979 

Betreft: de LANDELIJKE ORGANISATIESTRUCTUUR 

Ophet najaarscongres 1979 is als motie 11 een verzoek ingediend aan het 

Hoofdbestuur om de consequenties te bestuderen van het ontbreken van 

rechtspersoonlijkheid van regio 's, subregio's en afdelingen. 

Deze motie, overgenomen door het Hoofdbestuur en aangenomen door de ALV, 

verzocht het Hoofdbestuur en onderzoek te verrichten naar dewenselijkheld 

om te komen tot een stelsel van volmachten, tot het afsluitn van W.A.-

verzekeringen voor regionale en plaatselijke bestuursleden en om 9  indien 

nodig, voorstellen to doen om de landelijke organisatiestructuur aan te 

passen. Het Hoofdbestuur zegde de J\LV toe om hierover op het voorjaars-

congres 1980 te berichten. 

Het inmiddels verrichte onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de juridische 

organisatiestructuur niet zodanig afwijkt van wat gebruikelijk; is bij 

vergelijkbare landelijke politieke en andere organisaties met regionale 

en plaatselijke afdelingen, dat extra risico 's worden gelopen, die het 

ondernemen van actie urgent doen zijn 

We lopen wat dat betreft aardiq in de pas. 

• Het onderzoek is chter nog niet afgerond, Van de uiteindelijke resultaten 

van het onderzoek. zal het Hoofdbestuur ti via de Denocraat en anderzijds, 

• vanzelfsprekend op de hoogte houden. 

Het Hoofdbestuur. 



• Het congres van D'66 in vergadering bijeen op 23 en 24 

• maart.:1979 te Amsterdam 

vindt - dat het onverstandig is een belangrijk onderdeel van het 

beleidsprogramma als Ruimtelijke Ordening' niet behoorlijk 

te behandelen 

- dat-aan andere onderwerpen helaas meer tijd is' besteed 

• 

' dan daarover was uitgetrokken 

besluit ' • ' • 

• - de ontwerp paragraaf beleidsprogramma Ruimtelijke Ordéning 

en Volkshuisvesting te behandelen op het najaarscongres 

het voorliggende stuk als basis voor discussie in de partij 

te laten dienen 

- het hoofdbestuur op te dragen op het najaarscongres dit 

• onderwerp  zó  te agenderen dat behoorlijke bespreking 

mogelijk is. 

Nanems de werkgroep Ruimtelijke Ordening 

en Volkshuisvesting ' 

• ' Hanheke Gelderbiom e.a. • 

• • AANGENOMEN MOTIE 
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Politieke 
'Partij 
Lemocrten 166 
Afd, Utrecht 

MOTIE 

Betreft: kongresstuk TÇD 6 

De Algemene Ledenvergadering van D166 in vergadering bijeen op 23 en 24- maart 
1979 te Amsterdam . 

nakennisname van het betreffende stuk ter vervanging van paragraaf 3.1.  uit 
het Beleidsprogram . 

overwegende ' . 

dat het Beleidsprogram van D'66. een politiek Beleidsprogram dient te zijn, waar- 
in op heldere wijze de politieke visie en het beleid van D'66 voor de komende 
jaren wordt gepresenteerd 

dat een wijziging in het Beleidsprogram tevens een verbetering moet inhouden 

konstateert , 

dat de voorgestelde vervanging van de paragraaf 'Ruimtelijke ordening' uit het 
Beleidsprogram wordt gekenmerkt door een omslachtig en modieus taalgebruik en 
weinigzeggende passages  

dat de voorgestelde vervanging v.w.b.. punt 3.1.3, 'stedelijke gebieden' niet 
representatief is voor het r.6.-beleid. zoals dat door .D'66 op lokaal niveau 
in meerderheid wordt voorgestaan 

is van mening . '• 

dat de voorgestelde vervanging van de huidige paragraf 3.1. uit het Beleids-
program 'n'ie,t geschikt is élâ beleidsuitgangspunt 

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 Beleidsprogramma, welke 
een goed beleidsuitgangspunt vormt . ' .. 

L '•' ' . . ' 

H ' 



11.41e 
-c 1  - /- - 

, 

f 

'- 

1 1 - 

cL 

2 - - \ 
- 

- 
-j-- r 

-- 

- 
---- Q_ cL 

I 

I ( C 

Li 

k 
.- 



*t-A ~_N "t I  

AMENDEMENT OP HB-resolutie 2 

Indieners 3 Regio Utrecht. 

W__ 

De Algemene Ledenvergadering van Dt669  bijeen te Amsterdam 
op 23 maart 1979,  besluit in de Hoofdbestuurs - resolutie 2 
do volgende twee wijzigingen aan te brengen 

1. punt twee vervangen door cle volgende tekst 
Een oongresvoorbereidingscommissie in te stellen, die 
onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur zorg draagt 
voor een partijdiscussie over de onder 1 vastgestelde 
onderwerpen en over belangrijke politieke beleidspunten 
waarover op korte termijn een besluit genomen moet worden 
een discussie, die de participatie van zoveel mogelijk 
leden waarborgt en die de ossentile beslispunten helder 
aan het daglicht brengt. 

2. Tussen punt 2 en 3 hot volgende punt invoegen 
Een procedure in te stellen waarbij 
ai aan afdelingen een taak wordt gegeven in het tot stand 
komen van moties en amendementen, ook van minderheids - 
standpunten, 
b) aan de Regiots een taak wordt gegeven in het zoveel 
mogelijk onder Mn noemer brengen van die moties en 
amendementen die daartoe door de afdelingen zijn ingebracht  
on  die zich daartoe lenen teneinde deelneming van zoveel 
mogelijk leden in hot besluitvoi'mingsprocos te stimuleren 
-en een--betere- voorbereiding van de besluiten te waarborgen. 

Toelichting 

ad,1, De geschiedenis leert dat gewichtige besluiten met ver-
strekkende lange-termijn-gevolgen vaak genomen moeten worden 

/ binnen een periode van een half  jar  en waarover een brede 
discussie uit democratisch oogpunt toch wenselijk is. 
Voor zover dat realiseerbaar is willen wij dat in de procedure 
opnemen. 

ad,2. Door afdelingen een niet vrijblijvende taak te geven in 
het besluitvormingsproces kan een grotere betrokkenheid bij de 
landelijke politiek bewerkstelligd worden, waardoor de kwali-
teit van het besluitvormingsproces en van cle besluiten kan 
verbeteren. 
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Aan de A.R.V.- Utrecht, 4 maart 1979 , 

Namens de ondertekenaars van de motie, Voorjaar '79, 
verzoek ik u uw goedkeuring te hechten aan het dubhelonderlijnrc 

3lauvr r 

Ondergetekenden, lid van 066, daartoegemachtigd door de 

regio's Gelderland en Utrecht, 

overwegende: 

a) dat ar-b.108 H.R. de mogelijkheid biedt een aanbevelings-

commissie te formeren t.h.v, de kandidaatsstelling voor dd 

kamerverkiezingen; 

b) dat het N.E. het voornemen heeft de A.L.V. dartoo een nomi--
na-bief voorstel te doen; 

verder overwegende: 

1) dat de functie van zo'n commissie eenbrede invloed van de 

leden wenselijk maakt; 

2) dat die invloed in de regiovergaderingen kan plaatsvinden 

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 stem-

ming voor de kandidatenlijst;  

II  )dat die vertrouwenstaak het  nicest  tot zijn recht kankomen 

als de leden Alf hun vertrouwenspersoon kunnen aanwijzen; 

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

Bevelen de A.L.V. aan: 

voor de landelijke commissie ex. art 108 H.R. elk van de regio-

vergaderingen een lid te laten aanwijzen, alsmede in de ver-

vanging te voorzien; 

te bepalen, dat die verkiezing voór het najaarscongres van 

1979 dient plaats te vinden; 

voorts te bepalen, dat,totdat een lid als bedoeld is verkozen 

en in staat op te treden, het beschikbare lid van de adviesraad 

in de regio met de meeste stenen verkozen, als plaatsvervanger 
optreedt en ten slotte te bepalen, 
dat een lid van de aanbevelingscomraiseje niet aan de vergade-

ringen van de commissie mag deelnemen, wanneer het lid za:Lf 
kandidaat voor de desbetreffende volksvertegenwoordiging is. 



MOTIE 

Indieners: a€4- Utrecht 

Betreft: tegen jongerenorganisatie 

De MLV van D'66 in vergadering bijeen op 23 en 24 maart 

1979 te Amsterdam 

geconstateerd hebbende dat de congresstukken TCD 4 en 5 

beide pleiten voor  eon  organisatieverband voor jongeren, 

overwegende dat 

D 1 66 een open, demokratische partij is, 

binnen deze partij het maken van onderscheid naar leef- 

tijd, geslacht eed, wordt afgewezen, 

- dat opdeling van de partijorganisatie in deelorgani- 

saties verzwakking van de partij betekent, 

de specifieke problematiek van jongeren in een werkgroep 

van de SUB de volle aandacht kan en moet krijgen 

Besluit: 

niet over te gaan tot de oprichting van een D 1 66 jongeren- 

organisatie 

- alle mogelijkheden te bieden tot het vormen van een 

werkgroep van het SUB over jongerenproblematiek ti1  
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Afdeling Breukelen D166 Breukelen, 13 maart 19799  

Congresstuk TCD-8 Adviescommissie Kandidaatste1linen 

De afdeling Breukelen van D1669  op dinsdagavond 13 maart 1979 in een 

Algemene Ledenvergadering bijeen, is van oordeel: 

dat de in te stellen 'Adviescommissie Kandidaatstellingen' nuttig 

werk zal kunnen verrichten mits zij: 

a) regionaal voldoende gespreid is 

b) temiiste 1d var  ride k2en - 1t 

is samengesteld uit personen/die niet alleen de eisen 

kennen voor bepaalde functies, maar ook genoeg ervaring , 

hebben om te kunnen beoordelen wie aan die eisen voldoet. 
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De Algemene LedenVergadering 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 uiteelopende toepassingen en bovendien 

steeds nieuwe chemische stoffen worden geproduceerd en op de markt ge- 

bracht; 

dat vele van deze stoffen nog steeds kunnen worden toegepast zonder dat be- 

kend 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 ri- 

sico's voor mens en milieu kunnen opleveren en als "gevaarlijke stoffen" 

moeten worden aangemerkt; 

- dat door de verbreide toepassingen en omvangrijke import en export de 

problematiek van deze gevaarlijke stoffen internationale regeling behoeft; 

Van oordeel, 

- dat zowel het gebruik van bestaande chemische stoffen als detedating 

van nieuwe stoffen aan strakke, op preventie gerichte regels dient te 

worden gebonden, waarbij als uitgangspunt dient te gelden, dat geen stof kan 

worden toepgepast 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 Gemeen-

schap een regeling tot stand komt waarin de bescherming van gezondheid en milieu 

centraal staat, 

Constaterende dat niet alleen zo'n regeling thans ontbreekt, maar ookgevr&esa4 

moe=t worden, dat thns in voorbereiding zijnde regels niet toereikend zouden 

zijn, 

Spreekt de wens uit, dat de toekomstige D1 66 fractie in het gekozen Europese 

parlement alles in het werk zal stellen om re bereiken dat een Richtlijn tot 

stand komt die tot werkelijke bescherming tegen de risico's van produktie 

en gebruik van chemische stoffen kan dienen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

7723 
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De politieke partij Democraten 1 66, in vergadering bijeen op 23 en 211. maart 

1979 te Amsterdam, 

Overwegende, dat de kans op herstel van de werkgelegenheid in de lidsta-

ten van de Europese Gemeenschap, zowel op grond van de economische vooruit-

zichten 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 oordeël, dat daarom nieuwe instrumenten en bevoegdheden noodzakelijk 

zijn voor een Europese werkgelegenheidspolitiek, die het nationaal gevoerde 

beleid zal moeten aanvullen en versterken; 

van oordeel, dat naast de snel groeiende werkeloosheid van vrouwen vooral 

de hoge jeugdwerkeloosheid binnen de Gemeenschap (bijna 40 % van de werknemers 

beneden de 25 jaar is werkeloos) bijzonder verontrustend is; 

spreekt als haar mening uit: 

1. dat een Europees innovatiebeleid tot stand dient te komen, gericht op ver-

nieuwde en kwaliteitsverbetering van produkten en produktieprocessen via 

marktverkenning, financiële ondersteuning van kansrijke innovatieprojekten 

en een nauwe samenwerking tussen de Europese instellingen en het Europese 

bedrijfsleven; 

2. dat het Europees sectorstructuurbeleid moet worden uitgebouwd tot een anti-

ciperend beleid, dat enerzijds gericht is op de herstructurering van zwakke 

bedrijfstakken 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 investeringen 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, 

beroepsopleiding en arbeidsmarkt (o.a. meer vakonderwijs) 



- 2 - 

4. dat voor een Europese werkgelegenheidspolitiek ruimere financiële middelen ter 

beschikking moeten worden gesteld, waarbij speciale nadruk zal moeten worden 

gelegd op het scheppen van werkgelegenheid voor jongeren en vrouwen; 

5. dat in het kader van een betere verdeling van het beschikbare werk vooral 

de nadruk zal moeten worden gelegd op die maatregelen, die tot het scheppen 

van nieuwe arbeidsplaatsen leiden en waarbij geen extra arbeidskostenstij-

ging optreedt, zoals: 

- meer mogelijkheden voor deeltijdarbeid; 

- het stellen van flexibele grenzen voor vrijwillige pensionering tussen 

bijvoorbeeld 55 en 70 jaar; 

- selektieve invoering van een verkorte werkweek (tot bijvoorbeeld 35 uur) 

voor vuil en onaangenaam werk en in arbeidsintensieve sektoren (overheid, 

dienstensektor). 

Maarten Engwirda 

en de werkgroep Europa. 
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De politieke partij Democraten 166 in congres bijeen te Amsterdam op 24 maart 

1979. 

van oordeel, 

- dat de Europese verkiezingen, waardoor het Europees Parlement voor het eerst 

gekozen zal worden, door het rechtstreeks mandaat van 180 miljoen Europese 

kiezers, van grote betekenis zijn voor de ontwikkeling van een democratisch 

Europa; 

dat de Europese Commissie na aanbieding van zijn beleidsplannen voor de 

komende periode, en na een daarover gehouden beleidsdebat met het gekozen 

Europees Parlement, opnieuw het:vertrouwen behoort te verwerven; 

- dat een versterking van het gezag van het Europees Parlement en verhoging 

van het prestige van de Europese Commissie door het volgen van deze proce-

dure wordt bevorderd; 

Spreekt als wens uit: 

dat het Europees Parlement bij zijn eerste optreden verlangt dat de Europese 

Commissie een beleidsverklaring zal afleggen, een debat daarover met het 

Parlement zal aangaan en zich daarmee vergewist van het vertrouwen van het 

Europees Parlement; 

o4ô5 

IS to ') bl~~ 
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Amendement op 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 controle 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. 

Maarten Engwirda 

Marcel Prop  

Ingrid  Pieters 

Carla Pauw 

Ernst Bakker 
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De Politieke partij Democraten 1 66 in congres bijeen te  

15 Amsterdam op 24 maart 1979, 

• van oordeel, 

- dat het mandaat door 220 miljoen Europese burgers toegekend aan het 

eerste rechtstreekse gekozen Europees Parlement, van grote betekenis 

is voor de ontwikkeling van een ddemokratisch Europa; 

dat de Europese Commissie als dagelijks bestuur van de Europese Gemeen-

schappen 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 verkiezingen haar 

beleidsplamen aan het Parlement moet voorleggen, opdat zij op die 

wijze het vertrouwen van het nieuw verkozen Parlement kan vererven; 

spreekt de wens uit: 

dat het Europees Parlement bij zijn eerste optreden verlangt 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, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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afd. Landsmeer/Watergang. 

Motie voorjaarscongres 23/24 maart a.s. 
Agendapunt: Algemene politieke moties. 

Toelichting: 

Onderstaande motie werd in eerste instantie aangenomen op de Algemene Ade-
lingsvergadering Landsrneer, op 6 maart jl. 
Op 10 maart jio werd de motie voorgelegd aan het Regiocongres Noord Holland. 
De rogiovergadering kon zich geheel verenigen met het dictum van de motie, 
maar had enige bezwaren van redactionele aard tegen de considerans. Aangezien 
ter vergadering de tijd ontbrak om de overwegingen nog opnieuw te redigeren, 
werd gekozen voor de formule dat de afdeling Landsmeer de motie -na aanpassing-
zelf voor het congres zou indienen, met de aantekening dat de regiovergadering 
de aanwezige leden uit de regio Noord Holland verzoekt deze motie te steunen. 

MOTIE 

De Algemene Ledenvergadering van de politieke partij Demokraten'669  op 23 en 
24 maart 1979  in Krasnapoisky te Amsterdam in vergadering bijeen, 

Overwegende, 

1. dat de door d66 zozeer gewenste decentralisering, zoals die bijvoorbeeld 
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 instruktiebijeenkomsten collegevorming voor gemeenteraads-
leden) dat burgemeesters geen zware politieke portefeuilles dienen te dra-
gen, in de uitvoering leidt tot extra belasting van wethouders; 

3, dat in kleinere gemeenten, waar de vergçedingen voor raadsleden en wethou-
ders volstrekt ontoereikend zijn, hierdoor de situatie ontstaat dat be-
stuurlijke taken in feite doorgeschoven worden naar het ambtelijk apparaat, 
zodat do onder 1.  on  2. genoemde democratische gedachten dan onbedoeld aan-
leiding worden voor de door d'66 als ongewenst beschouwde versterking van 
de vierde macht; 

4, dat gemeenteraadsleden die in hun dagelijkse beroepsuitoefening niet vallen 
onder het ambtenarenreglement extra in het nadeel zijn, omdat deze geen 
aanspraak kunnen maken op werkverzuim t,b.v, openbare bestuurstaken; 

5. dat overigens ook niet valt in te zien waarom kleinere gemeenten achtergesteld 
worden bij de grotere, in die zin dat de groeiende problematiek or bestuur-
lijk behandeld dient te worden door een veel geringer aantal raadsleden en 
wethouders, die daarvoor bovendien een vergoeding ontvangen die een fraktie 
bedraagt 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 bijbehorende budgetten, hetgeen in 
de praktijk (vergelijk de uitvoering van de bibliotheekwet) niet steeds ge-
beurt; 

7, dat onvoldoende budgetten en vergoedingen een negatieve uitwerking hebben 
op de kwaliteit van het bestuur in de tweede en derde laag; 



8 Dat de meerdere kosten van realistische vergoedingen 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, 

Br bij S.W.B. en frakties op aan te dringen alles in het werk te stellen om te 
komen tot positieve voorstellen  on  maatregelen, die er op gericht dienen te 
zijn dat: 

a) de vergoedingen voor provinciale en gemeentelijke besturen in overeenstem-
ming gebracht worden met de maatschappelijke realiteit; 

b) in het kader van de decentralisatie, waar nodig het aantal wethouders en 
Madoleden vergroot kan worden naar rato van de taakverzwaring; 

c) er een regeling komt waardoor bestuurders die hun beroep in het bedrijfs-
leven vinden, dezelfde mogelijkheden tot werkverzuim tb.v0 bestuurstaken 
verwerven, als voor ambtenaren reglementair vastgelegd; 

d) decentralisatie van taken door de Rijksoverheid aan lagere overheden, ge-
paard gaat met decentralisatie van bijpassende budgetten; 

e0g000 t0d0o.v0d0d0 

d'66 afd. Landsmeer/Watergang 

Ernst van Altena 
Gerrit Louwerot 
Ad van Tiel 
Charles Koppen 
Frank van Puffelen 
Joop Buis 



en gaat over tot de orde van de dag. 
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proef-regio 's, 

'I"1  je-  I 

De Algemene Ledenvergadering van D1 66 op 23 en 24 maart 1979 bijeen in 

Amsterdam, 

gelet op de uitspraak van de  ARV  van Noord-Brabant van 7 october 1978 

in Tilburg om met kracht te streven naar de instelling van regio's 

binnen de provincie Noord-Brabant in de plaats van de huidige sub-

regio's, dit in het verband van de landelijke aandacht en actie 

inzake de landelijke partij-organisatie, 

vaststellend dat volgens het betreffende ±egio-bestuur 

- dit streven sindsdien aanwijsbaar is in en vanuit 

Brabantse contacten terzake, 

- het effect van dit streven in toenemende mate 

werkbaar lijkt, 

- blijkens contacten in en met het  JIB :'I' 

: er nog geen HB-uitspraak is ten gunste van dit 

streven, 

rekeninghoudend met het in het RB. onder 93.2 gestelde ten aanzien van 

delegatie door regio aan sub-regio's, 

overwegend dat EB-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 RB uit, 

de effectuering van die proefneming gestalte te geven in rechtstreekse 

relaties, met name op financieel-administratief gebied, tussen RB en 



J'ePNÛ1KOMEN 1 5 

Regio Noord-Brabant D 1 66 Secretariaat Democraten 1 66, 

tijdelijk secretariaat : Bezuidenhoutseweg 195, 

Nieuw Erfseweg 272 2594 AJ Den Haag. 

5662  TT  Geldrop 

040-863844 Eindhoven, 12 maart 1979.  

Ref. :  telefoongesprek  Jan Fontijne/Kitty Warburg 120379  

Bijgaand een motie waarvan ik als secretaris-voor-de-gelegenheid hoop 

dat er géén vorm-fouten aan kleven. Mocht dit wèl zo zijn dan gaarne 

vorm-verbetering Uwerzijds. 

Bijgaand de handtekeningen van een vijftal onzer regio-bestuursleden. 

De losbladige aanbieding is een duidelijke illustratie van de ruimtelijke 

spreiding in het geval van onze huidige regio, Noord-Brabant. 

Met vriendelijke groet, 

namens Regio-bestuur Noord-Brabant, 

e )  

Jan Fontijne (secr. a.i.) 
/ 



De Algemene Ledenvergadering van D1 66 op 23 en 24 maart 1979 bijeen in 

Amsterdam,  

gelet op de uitspraak van de  ARV  van Noord-Brabant van 7 october 1978 

in Tilburg om met kracht te streven naar de instelling van regio's 

binnen de provincie Noord-Brabant in de plaats van de huidige sub- 

regio's, dit in het verband van de landelijke aandacht en actie 

inzake de landelijke partij-organisatie, 

vaststellend dat volgens het betreffende egio-bestuur 

- dit streven sindsdien aanwijsbaar is in en vanuit 

Brabantse contacten terzake, 

- het effect van dit streven in toenemende mate 

werkbaar lijkt, 

- blijkens contacten in en met het HB .: 

er nog geen EB-uitspraak is ten gunste van dit 

streven, 

rekeninghoudend met het in het  HR  onder 93.2 gestelde ten aanzien van 

delegatie door regio aan sub-regio's, 

overwegend dat EB-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 EB uit,, 

de effectuering van die proefneming gestalte te geven in rechtstreekse 

relaties, met name op financieel-administratief gebied, tussen HB en 

proef-regio's, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

6 

/_o •1.... 
•• H: /1I 
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De ALV bijeen te Amsterdan te 23/4 maart 19791  

överv;nde dat de be uitvormingsjrocessen binnen DI 65 op 

iaieali;: ciivo te sterk afna1ikeiijk zijn van de toevalJige  

ono  st der leden, de i:iants van de ALV en de financile 

draagkracht der p eni  Zé iLe deelneners aa de ALV 

koiinderenae dat 

a) ne U ;fnseiijn Ge  hat  de afaeli!inen en de  region  sterker 

DIJ de v:orber:adiag VaI en e besluitvorming op de 

ALV worden betrokken, 

b) hierdur ook de individuele ikken moor greep kuruien 

krijgen op dene esiuitvorming, 

c) het denken van D166 vanuit democratie aan de basis ook 

bij do partij interne besluiten tot uitdrukking dient 

te koen, 

besluit het HB te verzoeken een kommissie te vormen die zal 

onderzoeken of een besluitvormingsproces zoals vermeldt in de 

bijlage bij deze motie tot de ogenlijkheden behoort, 

besluit tenslotte het resultaat van dit onderzoek aan de ALV 

voor te leggen en op basis van een ALV-uitspraak de benodigde 

voorstellen en maatregelen te formuleren, 

en gaat over tot de orde van de dag, 

Ingediend namens de afdeling de Liemers door: 

Hans van Vîessel, 

Jan Traag, 

Stans Van 71essel, 

Jo Gneyters, 

Theo Hofi's, 

Piet van hinnon, 

fl j5(1, 

:eree Jerz 

Jan Jurrihns, 

Jan Germ Olderiziel, 
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Politieke Partij 
Democraten '66 

Motie bij agendapunt 4 d. 

De Algemene Ledenvergadering van D'66,bijeen te Amsterdam 
op 23 maart 1979, 

kennis genomen hebbend van congresstuk TCD3,voorstel finan-
cile bijdrage aan de regio's in 1980, 

overwegende dat het huidige aantal betalende leden aanzien-
lijk lager is dan waarvan in de meerjarenplanning wordt 
uitgegaan en tevens aan de uitgavenkant een verdere verschui-
ving optreedt naar vaste lasten, waardoor grote tekorten 
kunnen ontstaan, 

voorts overwegende dat de bijdrage aan de regio's een van de 
grootste nog beinvloedbare kostenposten zal vormen 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 financile ontwikkeling van de partij in 
1979, 

besluit de behandeling van congresstuk TCD3 te verdagen tot 
het najaarscongres 1979 

en gaat over tot de orde van de dag. 

(.J.F.de Vries) 

( 

Secretariaat: Javastraat 6, Den Haag, telefoon (070)467188 en 45 32 71. Postgiro 1477777 - t.n.v. penningmeester D'66, Amsterdam. 



M9f ?N6KUMEN 14 .ï 197 

Motie voor het Congres van D1 66 op 2324 maart 1979 
te Amsterdam. 

De afdeling van D'66-Vianen en omstreken in vergadering bijee 
op 12 maart j.l. 

overwegende dat regeringsvorming op dit moment niet aan de 
0r4e is 
overwegende dat er momenteel toch allerlei discussies gaande 
zijn over regeringsvorming 
overwegende dat een duidelijke standpuntbepaling van onze 
partij over de politieke koers wel degelijk gewenst is 

verzoekt het Congres om te besluiten 

cp dit moment geen uitspraak te doen over toekomstige samen-
werkingsverbanden 
doch zodra er kabinetsvorming aan de orde is tijdig de 
Algemene Ledenvergadering te raadplegen 

en gaat over tot de orde van de dag, 

Boudewijn Staffhorst 

Paul Jongma  

Koos Hoogduyn 

Secretariaat: 

H .Willekes 
Westenburgstr. 1.3 
Schoonrewoerd 
03454-168T 

Nolly v.d. Kroft-v.Gent 

- - TWllem Zielman 

Theo Balvers 
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r11̀12 91  1-979 MOTIE bij a.*ttapuit 14 II  '# 
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Ds algemene. vèrgarkig vax »'66 1* ooagr.s btj.e op 2.3 .* 24 maart 
Amsterdam, 

VAN OOR DL 
dat  ii  het programma  'poor  de verkôzing.n voor bet Buropess parlement 
7 juni 1979 op g.e* enkele wijz....workb aangegeven welk, toekomstige 
vom voor de europese. gem.e*sobap na.etreefd. moet. worden 

BBSI1UIP 
he-tHoofd.bostuur  'can  »'66 op te dragen na te gaan welke staatsvorm * 
haarmening bet beste overeenkomt met de doelstellingen van 1566. op e 
•nxeau, zulks in nauw overleg met de eerste vijf kandidaten van, de ka 
lijst voor deze verkiezingen , alsmede do werkgroep Europa, e* Ta ha 
vindingen rôor de datum van de verkiezingen verslag te doen in de Dem 

p.j.sobrettder, b. wilpetra, m..bart.d.e ruyter, a. etroeven, j.p,wind., 
steeveL, n. hooy, e. kortenhoff, j.f janeen van tuikwerdi, h. vred.evo 
Amendement op KB resolutie I (congresatuk TO» 8 agendapunt 17 

De ALV van »'66 in congres bijeen op 23 en 24 maart te Ametordami 

VAJ OORDBBI 
- dat zij  dc  motieven om te lçoine* tot een adviescommissie, voor de same 

stelling van de ka dabe*l.jste* voor 1a1de1i3ke verkiezingen ten. 
, onderschrijft 

_dat: zij bet ivoorstel.  om  d.zo oommissie te laten be staan uit 5 porno„ 
te benoemenbij afzo*d.erlijk,,v.rkiezi.ng  geengara*tie vindt voor een 
het  laid  gesr.ide óvenwcbtige inbreng bij de eamneetcUing. van d.c vc 
orde va* d6 kadidat.enlijet'eai 

BESIUIT 
- i.n bd.oe34e commissie 15 personen te benoemen bij gecombineerd.s rogi  

verkiezing, .waarbij d.c verd.eelslewtel wordt afgeleid.  ft  de sprtédiii  
van  dc  leden overhetiand en. dit te realiseren * hot najaarscongres 

—de omvaigvan d.c afvaardiging peigroep rego' is per 1 januari van ie 
jaar - te wijzigen indien de proo.ntuele verdeling avan bet ledenbeeta 
daartoe aanleiding geeft. .• . . 

p.j.iinghrender,9  b* wilpetra, iv.hart de Ruyter,'  a. stroeve» , j.p.wind 
j.,etr'oeven , mhooy, e.korte*hoff, j..f. jansen van tuikwerdi' b. vred.e' 
MQTILbij agendapunt 18  

dc  &lv van D766 in congres bijeen op 23in 24 maart 1979 

OV$RWEOBNDB 
- dat kandidaten voor bet d.b of bot hb pas vlak voor of zelfs op oongr 

bekend..zij* . . . 

dat daardoor de leden onvoldoende in de gelegenheid zijn  on  toge*a*d.i 
-voor te  drag.* . . 

-, dat door deze procedure een afwegiagspz'000e over do geschiktheid van 
kandid.at en nauwelijks plaats kan vinden  



Lwow 

- dat do namen van tegonkandidaten in de tweede ooxgrendemooraat mc  

- dat de zamen van alle kandidaten vergezeld dienen te zijn van eer 
oedentenschets, inianalogie met die welke gebruikelijk in bij de 
kandidaten voor vertegenwoordigende lichamen. 

toeliahting bij het amendement bij agenclaPUnt 17 

worden gepublibeerd--, 

Het voorliggende HB - voorstel om de advies oommissie uit slechts 
te laten bestaan zou het gevaar met zioh mee kunnen brengen , adat 
persoonlijke voorkeuren of aversies een te belangrijke-invloed het 
het Uit.Cludelijke stemadvien aan de leden. Door deac,00mmiRsie uit 
groter aantal leden,gespreici over hetland, samen te stcllex~ wordt t 
r,ignaleerde; gevaar- ondervangen. 

tC.,laten maken een proefstemming) worden de tcohnische bezwaren 

Dit amendement laat éle drie andere besluiten van de HB-resolutie or 
Op basis van het ledental 1979 gaat dit amendement uit var 

NoordBrabant Zeeland 

verde

digdn Limburg 2 

Bovenstaande moties en amendement zijn vastgesteld op een regiobije 
op 7 maart  1979  te Groningen. 

,Zij zullen  ____ 

Namens de ondertekertaars~ 

p ohreuder 

bijgevoegd hadtekeningen1ij stje 
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14 MIRT 1979 
MOTIE bij age*dapui't 14 
De algemeio.vergaäerikag van D'66 in oogz.s bjeen op 23 en 24 maart t. 
Amsterdam, 

VAN OOR DL 
dat in het programma voor de i.rk.Iezing.* voor bet Eurppees parem.nb op 
7 juni 1979 op ge.* eakelo wijZe wordt aangegeven welke toekomstige staats— 
vorm ,voor de •uopeae gemeenschap na.str.efd moet worden 

BBSIiUIP 
hot Hoofdbestuur iia* D'66 op te dragen na te gaan welke siaa-tsvorm naar 
haarmening het beste overeeakpmt• met do doelstellingen van 466 op europees 
niveau, zulks in nauw overleg met de eerste vijf kandidaten van de kand.id,ate*—
lijst voor deze .ve*ieztage* , alom*  dl ' de werkgroep Baropa, en van haarbe— 
vindiagen v60r,  de datum -van do verkiezingen versla te in de Democraat, 

p.j.sohre1.ud.er, b. wilpstra, in. hart-de ~er, a. etroeven, .j.p,wind., J. 
stroeven, n. hooy, e. korteshoff, j.f janee* van tuikwerdi,h. -vredevoogd 
Am*d.eme*t op EB revolutie 1 (oongresstuk  POD  8 agendapunt 17 

De ALY van D166 in congres bijeen op 23 en 24 maart ie Amordami 

VAN OORDEEL,  
- dat zij de motieven om te komen -tot een adviescommissie voor de same*- 

stelling van.de. ka*dia e*Ujete* voor landelijke 'rerkiezilgen ten volle 
el oademchrij  ft . 

da-t.,  zij het -voorstel om dzi oommissie -be laten be staan uit 5 personeni 
te bonôeme*bij afzonderlijkeve*iezing geen garantie vind voor een over 
het  laid  gesreid.e eve*wcbtige i*breagbij da eamzest.l]4ng van de volg—
orde van de ka*did*tenlijst'.ni H 

BB8XUXP 
- bedoelde commissie 15 personen te benoemen bij gecombineerd. regioxale 

verkiezing, waarbij de verdeelsleutel,. word-b afgeleid.  tit  de spriéding: 
vaz de leden overhetiand ear,dit te realiseren .* het najaarecoagres 1979 

—de omvangivan de afvaardiging. per groep regio's per, 1 januari van, ieder 
•jaar te wijzigen indien de prooentuele. verdeling avan . bet ledenbestand 
daartoe aanleidinggeeft.. . 

p.j. sqhreude., b. wi-Ipetra, ra-.hart de Ruyter, a. stroeve» 9  j.p..wind.,. 
j.stroeven , ahocy, e.kortenhoff,j.f. jansenvan tuikwerdi.' b. vredevoogd 

MQIb1j Agendapunt 18 

de .&lv van D766 in congres bijeen op ?3* 24 maart 1979 

OV$RWGENDB 
- dat a*didaten -voor het db of bet, hb pas vlak voor ot zelfs op congressen 

bekend. zijn . 

dat daardoor de leden onvoldoende in de gelegenheid zijn om tegean&idMeni 
yoor te. drageni . . ... . . . . 

-.dat door deze prooedure  sea  afwegingsprooes over de geschiktheid va* de 
kandidaten ijk nauwels plaats ka* wiad ex,  

' 

— dat hierdoor de doorstroming in de partij ernstig geweld aan wordt ged.aa 

BESLUIT  

- dat de namen van de, reeds beke*de kandidaten in de eerste oongresdemooraat Moeten, worden gepublioeer& 
—dat— 



dat de namen van tegenkandidaten in de tweede oongreedemooraat moeten 
worden gepubiiooer& 
dat de namen van alle kandidaten vergezeld dienen te zijn van een ante-
ced.enteneohets, lui analogie met die welke gebruikelijk is bij de 
kandidaten voor vertegenwoordigende lichamen, 

p.j.eehreuder, b., wilpetra, m,hart de ruyter, a, stroeven, j.pwind, 
j,stroeven, m. hooy , e, korbenhoff, j,f.jansen vantulwer, h.vredewoogd 

toelichting bij het amendement bij agendapunt 17 

Het voorliggende HB voorstel om de advies commissie uit slechts 5 leden 
te laten bestaan zou het gevaar met zich mee kunnen brengen , adat I 
persoonlijke voorkeuren of aversies een te belangrijke invloed hebben tp 
bob uiteindelijke stemadvies aan de leden. Door dee commissie uit een 
groter aantal leden gespreid over hetland samen te stellen wordt het ge 
signaleerde gevaar ondervangen. 
Door i&der commissielid schriftelijk zijn / haar gewenste volgorde kenbar 
be laten maken ( een proefstemming) worden de technische bezwaren onder-
vangen, 
Dit amendement laat de drie andere besluiten van &e HB-resolutie onverlet. 
Op basis van het ledental pcV 1,1. 1979 gaat dit amendement uit van de vol-
gende verdelngz 
Gronngeni, B'riesland, Drente 2 
Overijssel, Gelderland 3 
Utred, Noord- en Zuid Holland 8 
NoordBrabant ,Zeèland en Limburg 2 

Bovenstaande moties en amendement zijn vastgesteld op een regzobijeenkomst 
op 7maart 1979 te Groningen. 
Zij zullen verdedigd worden op he congres door Sohreud.er  eui /of Wilpetra 

Namens de ondertekenaars, 

p .Jsohreuder 

bijgevoegd handtekeningenlij stje 
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Yoiie vor ves in vo.i.t  alternatieve  hodri jfjes 

In odiend clear  hor  » °' Trst ioc1e on ontekcncl doors Ti  eter  ToJ:kinlc 
Ja.p Fnoon Pathris 
olichu;yer 

:nen Pains  

POLI;  

Dc ci 1  L;1ene ledonvorri rinr van P 66 on 23 on 2i men t 1 )7 Di jeen to 
Amst ard am 

in oanitierkind nemond.e 

dat D' 66 de inctanclboudinC en oprieTtind van  lc]  a) nscha:I i;e, mencs en milieu 
vriendeli ji:e lodrijven een in ar5cvol. Doetoncicleel acht voor onze aaaschapnij, 
dat voor alternatieve Dodr:Ljvor met een tn:i  euc soort produ1 ten of  eon jleaid 
produhti epioces monienteol veroud orde vesii novoorwo.nrdoi „ei-C)-on  die  Coen  
recht doen aa, li bot alternatieve karaLtor van  doze  bedri jvon 

overwoC ),Iele 

dat bedoelde vesti:±n:rivooria:rdcn  eon  Lel1end oletahel Luinon zij  .n om juist 
do vestiCint von alternatieve bedrijven te veruezenli jLen 

]os luit 

do 2e 2camorfrahtie von D 1 66 te verzoeken bet initiatief te nemen om do 
vos-(',:i «:incvoorwarden zoclani?; ann to loten passen dot do veotidind von 
al ternati  eve  Dodri jven juist aan[;emo eclidd nordt 
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Motie van de Regio Gelderland. 
(ingediend door de afdeling deLiemers) 

De ALV enz.  

heeft kennis genomen van het kabinetsvoornemen om f.5,-  per verpleegdag 
ten laste te brengen van nader omschreven kategorin ziekenfondsverzeker-
den, 

stelt vast dat dit voorstel een onaanvaardbare lastenverzwaring betekend 
Voor de laagstbetaalden in onze samenleving en dat dit voorstel derhalve 
met kracht moet worden afgewezen, 

stelt vasTt dat binnen - -. D966 de noodzaak tot bezui- 
niging duidelijk wrdt ingezien, ook in de sektor van de gezondheidszorg, 

spreekt uit dat -via alle mogelijke kanalen druk moet worden uitgeoefend 
op de staatssekretaris -van volksgezondheid om een plan op te stellen en 
uit te-voeren waarmee -verspilling in de gezondheidszorg kan worden tegen-
gegaan dan wei voorkornen 

en gaat over tot de- orde van de dag, 



I 
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Motie van de Regio Gelderland. 1 
(ingediend door het Regiobestuur). 

De ALV enz, 

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-H.B. om met de kamerfraktie tot een brede opzet en 
een uitvoerige beraadslaging binnen de partij te komen over het 
te voCren energiebeleid met inbegrip van de alternatieven, 

rekening houdend met de dreigende eenzijdige voorlichting, 

geen acht slaand ap de reeds gedane investeringen op dit specifieke 
terrein, 

gericht op een verhelderend standpunt van de partij, 

en gaat over tot de orde van de dag, 
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Motie van de Regio Gelderland. 

(ngeziend door de afdeling Zutphen) 

De ALIT enz,  

overwegende dat de rechtspositie van raadsleden en andere 
bekleders van openbare ambten thans niet of 
onvoldoende is geregeld (met -name in het 
prLikufiere bedrij faleven) 

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

overwegende iac kar de-itokratsch funktioneren van het 
bezet-uur  hJirnee niet gadierdl is 

verzoekt net noofdbesituur- 

a zich via de-geaigeirde kanalen nader ober deze kwestie te 
informeren 

b zich mat ce 2e kamerfraktie te verstaan, teneinde zonodig 
met initiati.e-f-voorstellen te komen 

c4 hierover verslag te- doen op kat eerstvolgende kongres 

en gaat over tot de orde van de dag 
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OMEN 1 3 

Motie van de Regio Ge1der1ad!  
( voor indieners zie onderaan motie). /

1 

De ALV enz. 

• : Marjolijn Driesen-41azebroek • 

Jooa üldenziel-Postma 

J.(. 131c4UW 

M1de.r 
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Motie ven afd,D'66 Me/Wageningen. no.1 

De algemene ledenvergadéring van D'66 op 24 Maart 1979 
te Anissterdam in vergadering bijeen 

draagt het H.B, op: 

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

(1 

-- 

Motie no.2 

De algemene ledenvergadering van D'66 op 24 Maart 1979 
te Amsterdam in vergadering bijeen 

constateert: 

dat in het beleid van D'66 de democratisering van het maat-
schappelijk leven een hoge prioriteit heeft; dat openbaarheid 
en betere informatie van de burgers 69n der wegen is om 
teze democratisering te bereiken. 

dat D66 in haar beleid er o,a, naar streeft dat  gehandicap- 
ten zoveel mogelijk ingeschakeld dienen te blijven in het 
sociale leven 

dat de meeste bijeenkomsten van de organen van D'66 pijtog- 
gaxLkajj-J.k zijn voor gehandicapten, 

meent dat de geloofwaardigheid van de doelsteling van boven-
genoemde b&hspunten zowel intern,als naar buiten zal wor-
den verhoogd als men in de toekomst bij het organiseren van 
D'66-evenementen, çp zowel landelijk, regionaal als afdelings- 
nivo e&-4e. zorg,&á voor deze tr(igankelijkheid en deze 'z'L/Ç 
aangeven met de daartoe geeigende symbolen. 

draagt het H,B, op,. daartoe de nodige stappen te nemen. / 

1M , / 

... 



H 

e 

I,1J7 C(/ 

(a 


	Scan-210805155252
	Page 1

	Scan-210805155322
	Page 1

	Scan-210805155417
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

	Scan-210805155552
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Scan-210805155602
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Scan-210805155652
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

	Scan-210805155727
	Page 1
	Page 2

	Scan-210805155857
	Page 1

	Scan-210805160017
	Page 1

	Scan-210805160042
	Page 1

	Scan-210805160047
	Page 1

	Scan-210805160132
	Page 1

	Scan-210805160307
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Scan-210805160317
	Page 1

	Scan-210805160452
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Scan-210805160617
	Page 1

	Scan-210805160627
	Page 1

	Scan-210805160702
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Scan-210805160732
	Page 1

	Scan-210805160817
	Page 1


