
AANVULLINGSBLAD nr. 1 op het congresboek voor de 

30e ALV van D66, op 20/21 februari 1981 te Amersfoort 

AGENDAPUNT 7 - VERKIEZINGSPROGRAMMA 

Hoofdstuk I 

Motie 7100 is ook ingediend door de  ARV-Utrecht 

Hoofdstuk  III  

Amendement 3028 A: 

Indieners :  ARV-Utrecht 
Woordvoerder : Henk Potman 
Onderwerp : Hoofdstuk  III,  pag.15, kolom 1, regel 68 

Voorstel : Vervangen: "Naardermeer: Kostbare Vogelstand" 
door: Naardernieer en Eemland: Kostbare Vogelstand. 

AGENDAPUNT 15 - HB-RESOLUTIE I 

Amendement 1503 A : 

Indieners :  ARV-Overijssel 
Woordvoerder mm

—
oons 

Onderwerp : HB-resoTiïtïe I 

Voorstel : Overweging lid 2 vervangen door: 

2. dat een liberaal-progressieve partij als D'66 haar beleid kan realiseren 
met andere liberale en progressieve partijen; 

Amendement 1508 is ook ingediend door  ARV-Overijssel 

Amendement 1511 A 

Indieners :  ARV-Overijssel 
Woordvoerder : J. Simons 
Onderwerp : HB-resolutie I 

Voorstel : Vervang overweging lid 4 door: 

dat de vorming van een PvdA-D'66-VVD-regering wordt bemoeilijkt door de 
PvdA-VVD polarisatie; 

Amendement 1517 is ook ingediend door  ARV-Utrecht. 

AANVULLINGSBLAD nr. 2 op het congresboek voor de 

30e ALV van D66, op 20/21 februari 1981 te Amersfoort 

AGENDAPUNT 15 - HBRESOLUTIE I 

Amendement 1522 A: 

Indieners :  ARV-Utrecht 
Woordvoerder : Verry van Rossum 
Onderwerp : HB-resolutie I 

Voorstel : lid b van het besluit vervangen door: 

b. dat, als deze meerderheidskombinatie niet zou lukken, de vorming van 
een progressief kabinet met een zo breed mogelijke steun moet worden 
overwogen, 

Amendement 1526 is ook ingediend door  ARV-Overijssel 

AGENDAPUNT 16 - AKTUELE POLITIEKE MOTIES 

Motie 1601 is ook ingediend door  ARV-Utrecht. 



j± Lhet±gr yrde 

30e ALV van 066, op 20/21 februari 1901 te Amersfoort 

AGENDAPUNT 7 - VERKIEZINGSPROGRAMMA 

Hoofdstuk  III  

Amendement 3008 A: 

Indieners :  ARV-Zeeland 
Woordvoerder : J. v•d. Reydt 
Onderwerp : Hoofdstuk  Ill-b, pap. 14, le kolom, regel 19 

Toevoegen tussen "handhaven" en "van het huidige niveau: 
of verminderen. 

Amendement 3009 A: 

Indieners :  ARV-Zeeland 
Woordvoerder : J. v•d. Reydt 
Onderwerp : Hoofdstuk  Ill-b, pap. 14, le kolom, repel 24 

Voorstel : Schrappen "en alternatieve energiebronnen". 

Amendement 3009 B.- 

Indieners :  ARV-Zeeland 
Woordvoerder : J. v.d. Reydt 
Onderwerp : Hoofdstuk  Ill-B, pap. 14, Ie kolom, regel 24 

Voorstel : Toevoegen: 

De industrie moet een bijdrage leveren door gebruik en fabrika"e van 
produkten, die minder energie vragen en door toepassinci van eneroie-
armere produktieprocessen. 

Amendement 3011 Z 

Indieners :  ARV-Zeeland 
Woordvoerder : J. v.d. Reydt 
Onderwerp : Hoofdstuk  Ill-b, peg. 14, le kolom, repel 47 

Voorstel : Toevoegen tussen "verbranding" en "van steenkool": 
of vergassing 

Amendement 3015 A. 

Indieners : ARV-1ee1and 
Woordvoerder : Jopie 000gerd 
Onderwerp : Hoofdstuk 111-h, pap. 14, le kolon, repel 69 t/nm 75 

Voorstel : Tekst: Wat betreft de kerncentrales te I3orssele 
t/ ni gesloten dienen te worden" vervangen door: 

Op grond van het feit dat voor het thans geproduceerde afval geen 
afdoende oplossing bestaat, daarbij in aanmerking neisend dat 5'66 
de huidige opwerkingscontracten met Cogéine  on  BNIL afkeurt, dienen 

A A N V ULIIN SBLADnr3o -t con he res boek voor 

30e ALV van 20/21 februari 1981 te Amersfoort _D'66,op.  

AGENDAPt1NT 7 - VERKIEZINGSPROGRAMMA 

J22f_1 

Amendement .1001 A : 

Indiener-s : +  ARV-Zeeland : 
Woordvoerder Mini Ovaa 
Onderweri Verkiezinqsproqramnia-I-Ioofdstuk 1-Inleiding, pap. 3, 

Ie kolom, repel 5 

Voorstel- . de tekst: "Verdwalen in de slagschaduwen?"  
• vervangen door: Naar een menswaardige toekomst. 

Hoofdstuk  II  

Amendement 2030 A: 

Indieners : ARV-Zeeland 
Woordvoerder :. Ted van den Berqh 
Onderwerp : Hoofdstuk  II-d, pap. 8, iekolor,,reqel 4 

Voorstel : "Contrôlecommissie" vervangen door: Commissie. 

Amendement 204 A 

Indierres : ARV-Zeeland 
Woordvoerder : Ted van den Bergh 
0nderwep : Hoofdstuk IIeLJustitie, pag.9, le kolom, repel 

Voorstel : TOevoegen: 

Er moet .een regeling komen, afgestemd op het gezamenlijk inkomen van 
adoptief-ouders, die het mogelijk maakt de ëénmaliqe kosten bij het 
adopteren (reis- en bemiddelingskosten bijv.) te subsidiëren. De bij- 
drap fioet het helàstingvoordeel van de hoger betaalden vervangen. 
He subsidiëring van de bemiddelende instanties kan dan worden gestaakt. 

Hoofdst'0k-III  ----------- 

Amendement 3004 A: 

Indiemers : ARV-Zeeland 
Woordvoerder : Jopie Boogerd 
0nderwerp : Hoofdstuk  Ill-a, pap. 13, le kolom, repel 70 

Voorst-til" : Toevoegen: 

øverheidsbijdraqe in de sociale premies, die op het bedrijfsleven drukken. 
Dit kan -stimulerend werken op de rendementen en op de vraag naar arbeids- 
krachtei. De uina'içiering ken plaatsvinden voor verlaging van de algemene 
W.LR.-preniie. 

i. 



AANVULLINGSBLAD nr. 5 op het congresboek voor de- 

30e ALV van 066, op 20/21 februari 1981 - - Amersfoort 

AGENDAPUNT 7 - VERKIEZINGSPROGRAMMA 

Hoofdstuk  III  

de bestaande kernenergiecentrales te Borssele en Dodewaard zo spoedig 
mogelijk stil gelegd 'te worden. 
D'66 zal in de BMD als haar mening uitdragen dat de kerncentrales 
gesloten dienen te blijven, tenzij er voor de aan deze centrales ver-
bonden afval- en vei ligheidsproblematiek toereikende oplossingen te 
vinden zouden zijn:» 
Met betrekking tot de kosten van sluiting dient een objectieve kosten-
afweging te worden ontworpen op macro-economische grondslag, waarbij 
alle relevante».factoren, zoals de bestaande overcapaciteit in de 
electriciteitsse±tor evenals de lange termijn opslag van afval, de 
kosten van amoveren en de kosten verbonden aan de opwerkingscontracten 
worden meegenomen. 0e kosten van sluiting dienen voor rekening van de 
nationale overheid te worden gebracht evenals de gevolgen van lopende 
contracten, die op basis van kernenergie zijn afgesloten. 

Amendement 3016 A:. 

Indieners :  .ARV-Zeeland 
Woordvoerder : J. v.d. Reydt 
Onderwerp : Hoofdstuk  Ill-b, peg. 14, 2e kolom, regel 2 

Voorstel :. r1a 'af te zien" toevoegen: 

Nederland moet er rraar streven dat de opwerkingsfabrieken in Cap le  Hague  
en Windscale onder contrôle van het IAEA komen. 

Amendement 3017 A: - 

Indieners .: -  ARV-Zeeland 
Woordvoerder : J. V .d. Reydt 
Onderwerp : Hoofdstuk  Ill-b, pag. 14, 2e kolom, regel 8 

Voorstel : Laatste woord veranderen in: gestimuleerd. 

• AANVUL GSBLAD nr. 6 op het congresboek voor de 

30eALV van 066, op 20/21 februari 1981 te Amersfoort 

AGENDAPUNT 7-VERKIEZINGSPROGRAMMA 

Hoofdstuk  III  

Amendement 3051 A: 

Indieners :  ARV-Zeeland 
Woordvoerder : Ted van den Bergh 
Onderwerp : Hoofdstuk  III-d, pag. 16, le kolom, regel 55 

Y29rL : Toevoegen: 

In de steden, behalve op doorgaande routes, het langzaam verkeer erkennen 
als verkeerssoort met de meeste/eerste rechten. Dit moet tot uitdrukking 
komen in bijv. routing, verkeerslichtafstelling, voorrangsregeling,  etc..  

• 

• 
Amendement 3051 B: 

Indieners :  ARV-Zeeland 
Woordvoerder : Ted van den Bergh 
Onderwerp : Hoofdstuk  III-d, peg. 16, le kolom, regel 55 

Voorstel : Toevoegen: 

Verbetering van de aansluiting van fiets-/autoverkeer op het openbaar 

• •• vervoer. 

Amendement 3051 C: 

Indieners :  ARV-Zeeland 
Woordvoerder : Ted van den Bergh 
Onderwerp : Hoofdstuk  III-d, pag. 16, le kolom, regel 55 

Voorstel : Toevoegen: 

Uitbreiding van de mogelijkheden tot het meenemen van de fiets (als 
belangrijk verlengstuk van de Openbare vervoersmogelijkheden) in 
treinen en streekbussen. 

Amendement 3018 A: 

Indieners :  ARV-Zeeland 
Woordvoerder- : Jopie Boogerd 
Onderwerp : Hoofdstuk  Ill-b, pag. 14, 2e kolom, regel 9 

Voorstel : Toevoegen: 

Schone energiebronnen 

Met kracht zal worden bevorderd dat Nederland initiatieven neemt tot de 
ontwikkeling van schone energiebronnen. Met name die op het gebied van 
energie opgewekt door wind en/of water. 

Hoofdstuk JV 

Amendement 4002 A: 

Indieners :  ARV-Zeeland 
Woordvoerder : Ted van den Bergh 
Onderwerp : Hoofdstuk  IV,  pag. 18, 2e kolom, regel 12 

Voorstel : "Beheersing van de inkomens in de collectieve sector 
geheel schrappen. 



AANVULLINGSLAD nr. 7 op het congresboek voor 

30e ALV van D'66, op 20/21 februari 1981 te Amersfoort 

AGENDAPUNT 7 - VERKIEZINGSPROGRAMMA 

Hoofdstuk  IV  

Amendement 4004 -A: 

Indieners :  ARV-Zeeland 
Woordvoerder : Wim 0vaa 
Onderwerp : Hoofdstuk TV-b, peg. 19, le kolom, repel 31 

Voorstel - Na "(on)gunstiger omstandigheden" aanvullen met: 

Gouden handdrukken moeten onmogelijk gemaakt worden: dat staat in schril 
contrast met het vragen van offers van ieder voor herstel van de werk-
gelegenheid. 

Amendement 4019 A: 

Indieners :•  ARV-Zeeland 
Woordvoerder : Ted van den Bergh 
Onderwerp : Hoofdstuk TV-f, pan. 21, lekOlom, repel 52 en 53 

Voorstel : Tekst: 'Langdurig werklozen t/m omscholingscursus" 
vervangen door: 

Het moet langdurig werklozen aantrekkelijk gemaakt worden deel te nemen 
aan omscholingscursussen!  

Amendement 4027 A: 

Indieners :  ARV-Zeeland 
Woordvoerder : Ted van den Bergh 
Onderwerp : Hoofdstuk  IV-g, pag. 21, 2e kolom, regel 31 

Voorstel : Toevoegen na 'produkten': 

De informatie moet o.a. in de Nederlandse taal zijn gesteld. 

Amendement 4028'A: 

Indieners :  ARV-Zeeland 
Woordvoerder : Ted van den Bergh 
Onderwerp : Hoofdstuk  IV-g, pag. 21, 2e kolom, regel 45 

Voorstel : Tekst: "Dit moet t/m onderwijs' vervangen door: 

In het onderwijs moet zo vroeg mogelijk worden begonnen met een training 
in bewust consumeren. Deze training moet worden geïntegreerd in het les-
pakket. 

AANVUNGSBLAD nr. 8 op het congresboek voor de 

30e ALV van D66, op 20/21 februari 1981 te Amersfoort 

AGENDAPUNT 7 - VERKIEZINGSPROGRAMMA 

Hoofdstuk V 

Amendement 5021 A: 

Indieners :  ARV-Zeeland 
Woordvoerder : Wim Ovaa 
Onderwerp : Hoofdstuk V-a, pag. 23, 2e kolom, regel 58 

Voorstel : Tekst na: komende jaren' aanvullen met: 

In kleine kernen moet een basisschool minimaal 2 leerkrachten hebben, 
als het de enige school ter plaatse is. Daarnaast moet de vorming van 
samenwerkingsscholen bevorderd worden. 

Amendement 5024 A: 

Indieners :  ARV-Zeeland 
Woordvoerder : Alex Dijkwel 
Onderwerp : Hoofdstuk V-a, pag. 24, le kolom, regel 13 

Voorstel : Toevoegen: 

Hierbij dient grote aandacht besteed te worden aan een afgeronde 
vakopleiding van technisch geschoold personeel 

Amendement 5040 A: 

Indieners :  ARV-Zeeland 
Woordvoerder : Alex Dijkwel 
Onderwerp : Hoofdstuk V-c, peg. 24, 2e kolom, regel 61 

Voorstel : Regel schrappen of 'daarbij vervangen door "er. 

Amendement 5060 A: 

Indieners :  ARV-Zeeland 
Woordvoerder : Wouter Willenisen of Paul Peters 
Onderwerp : Hoofdstuk V-g, pag. 26, 2e kolom, regel 34 

Voorstel : Na 'emancipatie-vraagstuk' toevoegen: 

Het verdient aanbeveling, het gehandicaptenbeleid (m.n. zwakzinnigen) 
uit het medisch model te halen en van het Ministerie van Volksgezond-
heid te verschuiven naar een ander ministerie, waaronder het 
Ministerie van C.R.M. en Ministerie van Sociale Zaken. 

Amendement 5062 A: 

Indieners :  ARV-Zeeland 
Woordvoerder : Jopie Boogerd 
Onderwerp : Hoofdstuk V-g, peg. 27, 2e kolom, regel 4 

Voorstel : Voor "Onderwijs invoegen: 

Gezinsbegeleiding 

Ouders van geestelijk gehandicapte kinderen moeten altijd beschouwd 



AANVULLINGSBLAD nr.. 9 op het congresboek voor de 

30e ALV van D'66,op'. 20/21 februari 1981 te Amersfoort 

AGENDAPUNT 7 - VERKIEZINGSPROGRAMMA 

Hoof dsjq~_Y.:q  

worden als de eerst verantwoordelijken voor hun kinderen, ook al is 
dit uit huis geplaatst. Zij hebben recht op een zo vroegtijdig en 
zo uitgebreid mogelijke informatie over de handicaps van hun kind 
ên van de mogelijke daaropvolgende problematiek. De eerste-lijns-
hulpverleners zullen hiertoe beter moeten worden opgeleid. Gestreefd 
moet worden naar een betere manier van gezinsbegeleiding, waarin 
naast de professionele werkers ook ouder-ouderhulp een hoge 
prioriteit heeft. 

AGENDAPUNT 15.. - HB-RESOLUTIE I 

Amendement 1517 A: 

Indieners ARV-Zeeland 
Woordvoerder Wim Ovaa 
Onderwerp : H13-resolutie I 

Voorstel : Besluit, lid a als volgt wijzigen: 

a. dat D66 na de volgende verkiezingen zal streven naar het tot stand 
komen van een kabinet van D'66, PvdA, CDA en, als dat niet haalbaar 
blijkt, zal moeten worden nagegaan of een. combinatie D66, PvdA, VVD 
mogelijk is. 
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