
Bezorgd door de ekonomische situatie dienen ondergetekenden op het 
Congres van D 1 66 te Amersfoort op 21 februari 1981 de volgende voor 
zichzelf sprekende motie in. Om hieraan zoveel mogelijk gewicht te geven 
wordt u verzocht deze mede te ondertekenen en het ingevulde formulier 
in de daarvoor bestemde doos bij de uitgang te deponeren. 

Anton van Lijssel, Groot-AInmers 
Chris Zeevenhooven, Arnhem 
Philip Pieters, Dordrecht 
Hans Bolluyt,  yelp  
Karel Klaver, Oud-Beijerland 

De ekonomische situatie in Nederland verslechtert zeer snel. Het aantal 
werklozen is sinds het verschijnen van het concept-verkiezingsprogramma. 
al  weer met 20,000 gestegen. 

- Door de wijze waarop tegen werkloosheid wordt aangekeken ontstaat. een 
steeds grotere groep die zich minder gewaardeerd weet. Dit kan op den 
duur leiden tot ontwrichting van de demokratische samenleving. 

Het in praktijk brengen van de visie van D'66, dat het verrichten van 
betaalde arbeid voor een zinvol leven (ook als gewaardeerd lid van de 
samenleving) niet noodzakelijk is, hoeft niet te wachten tot het jaar 
2000. 

Daarnaast zijn voor een goede verdeling van de arbeid ingrijpende struk-
turele veranderingen nodig. 

De invloed van het onderwijs op jongeren sluit b.v, niet aan bij de 
mogelijkheden die de maatschappij biedt, waardoor aanvankelijk irrele 
toekomstverwadhtingen en daarna grote frustraties ontstaan 

In hoeverre mogen daarnaast wensen ten aanzien van milieu, energiebepa 
ring en humanisering van de arbeid invloed hebben op de gewenst. ekono-
mische groei. 

In hoeverre en voor hoe lang moet aan behoud van arbeidsplaatsen in niet: 
meer rendabele bedrijven de voorkeur gegeven worden boven werkloosheid. 

Ten aanzien van deze en andere problemen is een duidelijk en INTEGRPfiL 
standpunt noodzakelijk, waarin een volgorde van prioriteiten voor 
D66 naar voren komt. 

Daarom verzoeken ondergetekenden het Hoofdbestuur, Tweede Kamertraktie 
en Programmakommissie om - ondanks de drukke periode en het korte tijds-
bestek - uitgaande van het verkiezingsprogramma nog voor de verkiezingen 
een standpunt te formuleren ten aanzien van de huidige werkgelegen-
heidssituatie. 

Naam Adres Handtekening 



Verzoekt de Tweede Kamerfractie 

al haar krachten aan te wenden om een (Kamerbrede) 
motie van deze strekking er door te krijgen, 

en gaat over tot- de orde van de dag. 

/\ MOTIE 1601 

Indieners : Afdeling Maartensdijk 
Woordvoerder : F.L. dansen 
Onderwerp : Honorarium Voorzitter van de Stuurgroep 

voor de Brede Maatschappelijke Discus-
sie 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 20/21 februari 1981, 

overwegende 

dat het Kabinet het honorarium van de voorzitter van 
de stuurgroep voor de brede maatschappelijke discussie 
over de kernenergie problematiek op een bedrag van 
1 205.000,-- heeft vastgesteld voor de tijdsbesteding 
van vier dagen per week, terwijl overigens van rege-
ringswege op alle terreinen van de overheidszorg her-
haaldelijk wordt aangedrongen op bezuinigingen ook in 
de personele sfeer van de overheid zelf, 

voorts overwegende 

dat vele bij de discussie betrokken groeperingen worden 
gemaand tot beperking van looneisen en veel deelnemers 
aan de discussie zelfs, ten gevolge van de slechte 
economische situatie, afhankelijk zijn van sociale 
uitkeringen, 

spreekt als haar mening uit 

dat de hoogte van genoemde honorering aanzienlijk uit-. 
stijgt boven een bedrag dat redelijkerwijs voor een 
dergelijk voorzitterschap kan worden geboden, 

is verder van mening 

dat genoemd honorarium de geloofwaardigheid van zowel 
de voorzitter van de stuurgroep, als van de maat-
schappelijke discussie zal aantasten, 

en verzoekt de Fraktie van D66 in de Tweede Kamer 

haar afkeuring over genoemd honorarium bekend te maken 
aan de Tweede Kamer en het Kabinet, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1602 

Indieners : Afdeling Nijmegen 
Woordvoerder :  Wire  Vrijhoef 
Onderwerp Vestiging van centrum voor micro- 

electronica 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 20/1  februari 1981, -

„, 

y~y-
Gezien 

het rapport van de adviescommissie inzake de gevolgen 
van de invoering van micro-electronica in Nederland, 
genoemd naar haar voorzitter, de heer Rathenau, waar-
uit het volgende citaat uit Hst. 6.3. 

Een centrum voor Micro-electronica, op blz. 86: 
"Het concentreren van kennis in een centrum is nood- 
zakelijk-om drie redenen: 
1. deskundigheid op het gebied van micro-electronica 

en daarmee samenhangende disciplines is in Nederland 
tot zo weinig mensen beperkt, dat versplintering 
desastreus zou zijn, zoals uit ervaringen in het 
buitenland en in eigen land kan worden afgeleid; 

2. de korte economische levensduur van de zeer complexe 
apparatuur ten behoeve van het ontwerpen van micro-
electronica; kostbare apparatuur moet na korte tijd 
worden vervangen door meer geavanceerde, nog - duurde-
re, niettemin onmisbare apparatuur; 

3. een excellent en sterk centrum kan voorkomen dat de 
kleine en middelgrote industrie in Nederland in 
grote moeilijkheden geraakt, als ooit de Nederlandse 
halfgeleider-industrie zou wegvallen, waardoor op - 

een belanorijk gebied Nederland sterk van het 
buitenland afhankelijk zou worden." 

MOTIE \6O 

Indieners : Van Dam e.a. 
Woordvoerder : Van Dam 
Onderwerp Brede Maatschappelijke Discussie 

De Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 20/21 februari 1981, 

overwegende dat 

1. er op een bepaald moment Is besloten tot het houden 
van een zgn. Brede Maatschappelijke Discussie over 

• kernenergie; 
2. het echter niet zo kan en mag zijn dat een derge-

lijk besluit koste wat het kost wordt uitgevoerd; 
3. er redenen zijn aan te. voeren om het besluit tot 

deze Discussie in heroverweging te nemen; 
4. deze redenen met name gelegen zijn in de voort-

schrijdende bouw van kerncentrales vlak over de 
Nederlandse grens, de les van  "Harrisburg"  en de 
steeds duidelijker wordende weerklank die acties 
als die t.a.v. Borssele en Dodewaard ondervinden; 

5. het daarom raadzar zou kunnen zijn de tijdrovende 
Discussie niet te voeren en op korte termijn tot 
een parlementaire uitspraak over kernenergie te 
komen; 

6. een dergelijke uitspraak als neven-effect zou hebben 
dat de reeds in gang gezette Brede Maatschappelijke 
Discussie over de hoogte van de vergoeding van de 
voorzitter van de desbetreffende Stuurgroep in 
betere (deeltijd-)banan kan worden geleid; 

spreekt als haar mening uit dat 

het besluit tot het voeren van een Brede Maatschappe-
lijke Discussie in heroverweging dient te worden 
genomen, 

overwegende 

a. dat wetenschappelijke ondersteuning van micro-
electronica als innoverende bezigheid gewenst is, 
gezien het belang voor deze innovatie voor de 
toekomstige werkgelegenheid; 

b. dat die wetenschappelijke ondersteuning bij voorkeur 
dient te geschieden vanuit één centraal punt, zodat 
er maximaal profijt getrokken kan worden uit deze 
wetenschappelijke inspanning, waardoor de snelst 
mogelijke kennisopbouw bereikt kan worden; 

C. dat het spreiden van die wetenschappelijke onder-
steuning over meer instellingen, zoals de Minister 
van Wetenschapsbeleid voorstelt, desastreus is, 
omdat versnippering van kennis en dubbel werk hier-
van het gevolg kan zijn, waardoor de Nederlandse 
achterstand in kennis over micro-electronica 
slechts kan oplopen; 

d. dat de plaats in Nederland waar op dit moment grote 
know-how TWez-i- de fabr ar de "chips" 
geproduceerd 1 s vestiging te 

A 
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e. dat de kennis op het gebied van micro-electronica in 
de Nederlandse Technische Hoge Scholen en Universi-
teiten in de kinderschoenen staat, zodat het voor de 
opbouw van wetenschappelijke kennis niet relevant is 
of dit gebeurt in een TH of Universiteit; 

f. dat de keuze voor een Universiteit zelfs te prevale-
ren valt, gezien de brede opbouw van haar disciplines, 
welke relevant zijn voor sociaal-culturele en econo-
mische implicaties van de invoering van de micro-
electronica; 

g. at een te sticten centrum voor micro-electronica 
zo cht mo ijk- bij het huidige kenniscentrum, de 
Philip 

st! 
ging te Nijmegen, gesitueerd dient te 

zij in he lang. van de noodzakelijke werkkontak- 
- n; 

h. dat de regionale werkgelegenheidssituatie een factor 
van overweging moet zijn bij de keuze van een vesti-
gingsplaats; 

L yl -e ge 
van 

besluit 

de beslissing van de Minister van Wetenschapsbeleid om. 
Nijmegen te laten vallen als mogelijke vestigingsplaats 
en het ontwikkelen van de kennis over micro-electronica 
over te laten aan drie centra af te keuren; 

en verzoekt 

de volksvertegenwoordiging van D1  66 in de Staten Gene-
raal al het mogelijke te doen om te komen tot de vesti-
ging van mi-n4ma-al één volledig centrum voor micro-
electronica, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1603 

Indieners ARV-Zuid-Holland 
Woordvoerder : Philip Pieters 
Onderwerp :. Bodemverontreiniging 

De Algemene Ledenvergadering van 0'66, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 20/21.-februari 1981„ 

overwegende 

- dat een-  niet aflatende stroom van berichten over 
bodemverontreiniging over de Nederlandse burgers 
wordt uitgestort, 

- dat niet duidelijk is om welke soorten stoffen het 
precies gaat en welke gevolgen er zijn voor de volks-
gezondheid, 

- dat er weinig samenhang uit de berichten blijkt, daar 
zij in flarden in de berichtgeving der media zijn aan 
te treffen, 

- dat er bij vele burgers onrust is ontstaan over de 
kwaliteit van de grond onder het eigen huis, 

- dat het onduidelijk is wie de veroorzakers zijn, 
- dat de rol van de diverse overheden onduidelijk is, 
- dat in geval van schade de verantwoordelijke personen 

en/of instanties onbekend zijn, waardoor schade nauwe- 
lijks op de schuldigen is te verhalen, 

- dat een onderzoek naar de feiten in hun onderlinge 
samenhang dringend noodzakelijk is, 

verzoekt de Tweede Kamerfractie en/of de Eerste Kamer-
fractie: 

in de komende parlementaire zittingsperiode een voorstel 
in te dienen tot het houden van een parlementaire 
enquête over de verontreiniging van bodem, oppervlakte-
en grondwater, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1604 

Ihdieners : Werkgroep Milieu 11 

Woordvoerder : Jan-Pieter Wind 
Onderwerp : Bodemverontreiniging 

De Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 20/21 februari 1981, 

overwegende 

dat in de komende jaren een aanzienlijk bedrag nodig 
zal zijn voor de verwijdering en verwerking van 
(chemisch) afval dat op daartoe niet geschikte plaatsen 
is gestort; 

is van oordeel 

dat de kosten voor de bestrijding van deze bodemveront-
reiniging niet alleen ten laste van de overheid dienen 
te komen; 

besluit 

dat het noodzakelijk is een fonds te vormen waaruit 
bovengenoemde kosten kunnen worden bestreden en dat 
gevoed wordt door bijdragen van degenen die de veront-
reiniging veroorzaken c.q. veroorzaakt hebben 

verzoekt de Tweede Kamerfractie 

haar-  standpunt in overeenstemming met het bovenstaande 
te bepalen en zulks ook aan de Regering kenbaar te 
maken 

en gaat over tot de orde van de dag. 

- - - MOTIE 1605 •. 

Indieners :-  ARV-Overijssel 
Woordvoerder : J. Simons 
Onderwerp : Behoud natuurreservaat Oostvaarders 

Plassen 

De Algemene Ledenvergadering van 0166,  in vergadering 
bijeen te Amersfoort. op 20/21 februari 1981, 

overwegende. - 

- dat in de afgelopen 12 jaar de Oostvaardersplassen 
tot een uniek natuurreservaat zijn uitgegroeid, 
waarin zich een (uniek) biologisch evenwicht heeft 
ingesteld; 

-- dat op grond van plannen van eerdere datum er een 
spoorlijn is gepland, dwars door dit gebied heen; 

- dat met name in de Zuidelijke IJsselmeerpolders er 
voldoende opties zijn voor een tracé grenzend aan 
het reservaat, 

ervan uitgaande 

- dat de aanleg van de "Almerespoorlijn nauwelijks 
vertraging behoeft te ondervinden bij het kiezen 
van een tracé aan de onmiddellijke Zuid-Oostgrens 
van dit reservaat, 

verzoekt de-  Tweede Kamerfractie van D 1 66 

- om (in samenwerking met andere partijen) de plannen 
tot aanleg van deze spoorlijn te wijzigen in boven- 
vermelde zin, 

- om additionele planologische maatregelen te treffen 
voor een natuurlijke begrenzing van de Oostvaarders~  
plassen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



ÇTIE 1606 

Indieners :  ARV-Zuid-Holland 
Woordvöerder : Anton van Lijssel 
Onderwerp De economische situatie 

De Algemene Ledenvergadering van 0166,  in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 20/21 februari 1981, 

overwegende 

- dat de economische situatie in Nederland zeer snel 
verslechtert en dat het aantal werklozen sinds het 
verschijnen van, het concept-verkiezingsprogramma al 
weer met 20.000 is gestegen; 

- dat door de wijze waarop tegen werkloosheid wordt 
aangekeken een steeds grotere groep ontstaat die zich 
minder gewaardeerd. weet, hetgeen op den duur kan 
leiden tot ontwrichting van de democratische samen-
leving; 

- dat het in praktijk brengen van de visie van D'66, 
dat het verrichten van betaalde arbeid voor een 

• zinvol leven (ook als gewaardeerd lid vande samen-
levi.ng niet noodzakelijk is, niet behoeftte wachten 
tot het jaar 2000; 

- dat daarnaast voor een goede verdeling van de arbeid 
ingrijpende structurele veranderingen nodig zijn; 

- dat de invloed van het onderwijs op jongeren b.v. 
niet aansluit bij de mogelijkheden dia de maatschap-
pij biedt, waardoor aanvankelijk irreële toekomst-
verwachtingen en daarna grote frustraties. ontstaan; 

- dat daarnaast niet voldoende duidelijk is in hoeverre 
en voor hoelang aan behoud van arbeidsplaatsen in 
niet meer rendabele bedrijven de voorkeur moet worden 
gegeven, boven werkloosheid; 

- dat onvoldoende duidelijk i.s in hoeverre wensen ten 
aanzien van milieu, energiebesparing en humanisering 
van de arbeid invloed mogen hebben op de gewenste 
economische groei; 

is van oordeel 

dat ten aanzien van deze en andere problemen een duide- 
lijk en INTEGRAAL standpunt noodzakelijk is, waarin 
een volgorde van prioriteiten voor 066 naar voren komt, 

en verzoekt het Hoofdbestuur,. de Tweede Kamerfractie 
en de Programmacommissie 

om, ondanks de drukke periode en het korte tijdsbestek, 
uitgaande van het verkiezingsprogramma nog voor de 
verkiezingen een standpunt te formuleren ten aanzien 
van de huidige werkgelegenheidssituatie, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1607 

Indieners Ellen-Marie Vogel e.a. 
Woordvoerder : Ellen-Marie Vogel 
Onderwerp Erkenning PLO 

De Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 20/21 februari 1981, 

overwegende 

dat de staat Israel recht van bestaan heeft, evenals 
iedere andere staat, 

dat de PLO in haa'i' handvest de vernietiging van Israel 
vermeldt, 

spreekt als. haar mening uit 

1. dat regering en parlement op geen enkele manier 
mogen overgaan tot een erkenning van de PLO en dat 
zij ook geen officiële kontakten met deze Organisa-
tie mogen hebben, zolang de PLO op enigerlei wijze  

het verdwijnen van Israel als staat voor het joodse 
volk voorstaat of nastreeft; 

2, dat een dergelijk, beleid ook in EEG-verband met alle 
daartoe geëigende middelen dient te worden bevorderd; 

3. dat de Tweede Kamerfractie van 066 dit standpunt 
kenbaar moet maken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1608  

Indieners :  ARV-Friesland 
Woordvoerder Riemke Bos-Osinga  
Onderwerp El Salvador 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 20/21 februari 1981, 

overwegende 

- dat in El Salvador de rechten van de mens met voeten "  
worden getreden; 

- dat barbaarse moordpartijen op en vervolging van de 
bevolking door de officiële regering worden toegelaten; 

- dat de VS hun wapenleveranties aan de officiële 
regering hervat hebben; 

spreekt als haar mening uit 

- dat de situatie in El Salvador in hoge mate veront-
rustend is, 

doet een dringend beroep op de Tweede Kamerfractie van 
D'66 

om alles te doen wat in haar vermogen ligt om zowel bij 
de regering van El Salvador als van de Verenigde Staten 
een Nederlands protest te laten horen tegendeze grove 
schending van de rechten van de mens, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1609 

Indieners : Hans Grinwis e.a. .L 
Woordvoerder Hans Grinwis . 

Onderwerp Herindeling Goeree-Overflakkee 

De Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 20/21 februari 1981, 

overwegende 

- dat Goeree-Overflakkee ten aanzien van cultuur, zeden 
en gewoonten in grote mate bij de huidige provincie 
Zeeland past; 

- dat de meerderheid van de bevolking aansluiting wenst 
bij Zeeland; 

- dat de uitslag van de gehouden stemming op de algemene 
ledenvergadering van 12 december 1980 van de afdeling 
Goedereede was 85% vóór aansluiting bij Zeeland; 

- dat alle politieke partijen, behalve PvdA op Goeree-
Overflakkee, de wens hebben uitgesproken in alle 
gemeenteraadsvergaderingen vóór aansluiting bij 
Zeeland; 

is van oordeel 

- dat, alvorens zowel de Tweede Kamer als Provinciale 
Staten als Rijnmondfractie een standpunt bepalen, 
allereerst de afdelingen van 066 op Goeree-Overflak-
kee gehoord dienen te worden, 

- dat bij eventuele provinciale herindeling Goeree-
Overflakkee ingedeeld behoort te worden bij de 
provincie Zeeland; 

- dat zowel de wens van de bevolking als van de afdelin-
gen van 066 op Goeree-Overflakkee in acht genomen 
dienen te worden, 

besluit 

- de Tweede Kamerfractie niet klem te verzoeken hier 
rekening mee te houden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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hen besturen; 
- dat dientengevolge Democraten '66 er naar dient te 

streven dat de burgemeester, zijnde bestuurder en 
gezagsdrager op lokaal niveau, in de toekomst zal 
worden gekozen door of middels de inwoners van de 
gemeente, 

besluit 

het Hoofdbestuur op te dragen op korte termijn een 
voorstel aan de ALV voor te leggen tot het doen opnemen. 
van een paragraaf in het Beleidsprogramma, inhoudende 
het uitgangspunt van een gekozen burgemeester en de 
wijze waarop een dergelijke verkiezing dient te worden 
geregeld, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1613 

Indieners ARV-Gelderland (. 
Woordvoerder : Erno Maas 

... I 
Onderwerp : Onverenigbaarheid van functies jt.) 

De Algemene Ledenvergadering van D1 66, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 20/21. februari 1981, 

overwegende 

- dat het onverenigbaar verklaren van functies voor 
Democraten 66 berust. op de wenselijkheid van het 
vermijden van dubbelrollen in de politieke besluit-
vorming en van de daarmee gepaard gaande ondoorzich-
tigheid van het bestuur; 

- dat dit ongewenste effect in meerdere of mindere mate 
kan optreden bij velerlei combinaties van functies, 
met name bij de lagere overheden; 

- dat simpele regels in dit opzicht de kans lopen het 
ongevaarlijke te verbieden en het eigenlijke kwaad 
nauwelijks aan te tasten; 

verzoekt het hoofdbestuur 

een grondige analyse te doen verrichten van dit vraag-
stuk en op grond daarvan een richtsnoer vast te stellen 
ten aanzien van de onverenigbaarheid van functies, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1614 

Indieners ARV-Zuid-Holland A 
Woordvoerder : Van Dam {I 
Onderwerp Vermindering bureaucratie 

De Algemene Ledenvergadering van 01 66, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 20/21 februari 1981, 

MOTIE 610 

Indieners :  ARV-Gelderland 
Woordvoerder D. Gout 
Onderwerp Provinciale herindeling 

De Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 20/?1 februari 1981, 

overwegende 

dat territoriale herindeling vooraf gegaan dient te 
worden door een functionele taak-herverdeling tussen 
de drie bestuurslagen, en overwegende.dat op allerlei 
gebied kostenbesparende maatregelen genomen worden; 

is van oordeel 

- dat er van een functionele taak-herverdeling tot nu 
toe nauwelijks sprake is, 

-dat de vorming van nieuwe provincies, zoals de nieuw 
te vormen provincie Twente, niet noemenswaardig 
kostenbesparend zal zijn, doch integendeel enorm 
veel kosten met zich meebrengt; 

spreekt als haar mening uit 

dat van de vorming van de provincie Twente onder deze 
omstandigheden geen sprake mag zijn, 

en gaat over tot de orde van de dag 

MOTIE 1611\J'.,Y 

Indieners ARV-Gelderland 
Woordvoerder Erno Maas 
Onderwerp Organisatie van het Overheidsbestuur 

De Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 20/21 februari 1981, 

overwegende 

- dat de Organisatie van het overheidsbestuur op alle 
niveaus van centrale betekenis is voor het democrati-
seren van de samenleving; 

- dat Democraten 1 66 opnieuw een samenhangende visie 
dient te ontwikkelen op de Organisatie van het 
overheidsbestuur op alle niveaus, inclusief een 
financiële doorrekening; 

verzoekt het Hoofdbestuur 

het zo te leiden, dat een dergelijke visie in het 
voorjaar van 1982 gestalte krijgt in een hoofdstuk 
van het Beleidsprogramma, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1612 

Indieners ARV-Gelderland 
Woordvoerder Thom  de Graaf 
Onderwerp Gekozen burgemeester 

De Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 20/21 februari 1981, 

overwegende 

- dat Democraten '66 vanaf haar oprichting streeft naar 
een radicale democratisering van de samenleving; 

- dat binnen dit streven de democratisering van het 
overheidsbestuur past; 

- dat democratisering van het overheidsbestuur aller-
eerst veronderstelt dat de burgers invloed kunnen 
uitoefenen op de samenstelling van de organen die  

overwegende dat 

1. het doorzichtiger maken van onze maatschappij voor 
de burgers een belangrijke doelstelling van D'66 is; 

2. het in dat verband o.m. nodig is op tal van terrei-
nen te komen tot een vermindering van de bureau-
cratië; 

3. deze vermindering dan ook terecht deel uitmaakt 
(blz. 21) van het concept-verkiezingsprogramma; 

4. echter op vele andere plaatsen in dit programma 
sprake is van nieuwe overheids-maatschappijen, 
databanken, commissies,  etc.  zonder dat consequent 
wordt aangegeven welke huidige instellingen kunnen 
verdwijnen; 

is van oordeel dat 

D'66, zijnde een pragmatische partij, uiterst terug-
houdend dient te zijn niet betrekking tot het zonder 
meer toevoegen van nieuwe organen op de diverse ter-
reinen van overheidszorg; 



5.  

spreekt als haar mening uit dat 

de toekomstige Tweede Kamerfractie van D'66 bij het 
doen van voorstellen t.a.v. het instellen van commis-
sies e.d. waar ook maar enigszins mogelijk aangeeft 
hoe de huidige (advies-)structuren dienen te verande-
ren om voor hun nieuwe taken berekend te zijn en eerder 
streeft naar vermindering van het aantal van dergelijke 
organen dan naar uitbreiding daarvan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 16 

Indieners : ARVZuid-Holland 
Woordvoerder Philip Pieters 
Onderwerp Coördinatie programmaconmiissi 

werkgroepen / 

De Algemene Ledenvergadering van D1 66, iq/vergadering 
bijeen te Amersfoort op 20/21. februari ,1981, 

- dat de vaak verouderde regels. letterlijk)aéiassing 
niet verdragen, zonder te leiden tot b chamende en Vç 
vernederende taferelen; 

verzoekt het hoofdbestuur -' 

te bevorderen de instelljJ%('n een commissie die de 
betreffende wetten eg,-rg1ementen bestudeert en voor-
stellen aandraag(r verbetering en modernisering, 

en gaat over 6' de orde van de dag. 

MOTIE 1617 

Indieners : I.M. de Klerk c.s. 
Woordvoerder : I.M. de Klerk' 
Onderwerp Dierenbescherming 

De Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 20/21 februari 1981, 

overwegende 

overwegende 7/ 

- dat aan de inbreng van de werkgy6epen voor het 
concept-verkiezingsprogra

~houi 

yel en deskundig werk 
vooraf gaat; 

- dat de prograimnacommissiengeleverde teksten 
soms ook naar politieke j,d wijzigt; 

- dat de programmacommissie stukken uit de inbreng van 
de werkgroepen soms v9l1edig weglaat; 

- dat de programmacomig,issie hierover-  geen overleg 
pleegt met de werkFoepen c.q. met de coördinatoren 
daarvan; / 

- dat dit weer leidt tot een stroom van amendementen; 
- dat dit het  wk  frustreert van de werkgroepen; 
- dat een onno'ig grootaantal amendementen de vlotte 

gang van z$en op het congres niet bevordert; 

draagt hetAoofdbestuur  op 

maatregren te nemen, c.q. procedures te. ontwerpen die 
een beXere  communicatie inzake de totstandkoming van 
het ncept-verkiezingsprogramma mogelijk maakt tussen 
pro,4ranrrnacommissie en werkgroepen, waardoor onnodig 
wf'k wordt voorkomen, 

gaat over tot de orde van de dag. 

dat, waar de Wetgeving ten aanzien van het dier in de 
samenleving nog steeds onvoldoende blijkt en het 
vervolgingsbeleid daardoor nagenoeg onmogelijk is, 

verzoekt het hoofdbestuur - 

een werkgroep te doen instellen, ofwel de SWB 066 
te verzoeken zon werkgroep in te stellen, ter Voor- 
bereiding van een adequate wetgeving met mogelijkheden -- 

tot een beter vervolgingsbeleid, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1616 

Indieners : Philip Pieters, e.a. 
Woordvoerder Philip Pieters 
Onderwerp : Instelling werkcommissie 

De Algemene Ledenvergadering van 0.66, jp'Ç'ergadering 
bijeen te Amersfoort op 20/21 februarjz1981, 

overwegende 

- dat grote delen van de wetge/ng, betrekking hebbende 
op het Nederlanderschap en/de rechtspositie van 
vreemdelingen door de ontwikkeling van de laatste 
decennia snel verouderftt, 

- dat in allerlei regevs ten aanzien van gezins- 
hereniging en derg"1'ijke de positie van de vrouw 
als ondergeschiky'aan de echtgenoot bevestigd wordt; 

- dat het complex'van wetten, maatregelen van bestuur, 
richtlijnen n ambtelijke instellingen  etc.  zo 
ondoorzich'Ig i geworden, dat zelfs juristen de 
samenhang/niet meer kunnen ontwarren zonder specia- 
listisc studie; 

- dat de direkt betrokkenen, de vreemdelingen en hulp- 
verleners, er vaak helemaal niets meer van begrijpen; 



AKTUEEL POLITIEKE MOTIE 10 ~ 
Ondergetekenden ,  

De ALV van D'66 bijeen te Amersfoort op 20 en 21 februari 1981, 

vernomen hebbende, dat er vanuit het Parlement initiatieven worden onder-

nomen om bij de komende grondwetswijzigingen bepalingen in de grondwet 

te doen opnemen die het toepassen van de doodstraf in alle omstandigheden 

ongrondwettig zullen verklaren 

vernomen hebbende, dat de D'66 tweede kamerfraktie over deze initiatieven 

tot op heden nog geen definitief eensgezind standpunt heeft bepaald 

overwegende dat niemand het recht heeft een persoon van het leven te beroven 

overwegende dat dit recht evenmin toekomt aan de staat 

overwegende dat geen enkele omstandigheid kan rechtvaardigen dat dit recht 

aan de staat gegeven wordt 

verzoeken de leden van D'-66 die lid zijn van de volksvertegenwoordiging ini-

tiatieven te steunen en zo nodig te ontplooien om bij de komende grondwets-

wijzigingen bepalingen i n- de grondwet te doen ' opnemen die het toepassen 

van de doodstraf in alle onistandighedenongrondwettig verklaren 

en spreken zich verder uit tegen de doodstraf in alle omstandigheden en 

waar ook ter wereld 

en gaat over tot de orde van de dag. 

w.g. P.J. Zimmerman 

A. Bolchast 

C.M. Warburg-van Rijn 

G. Hoekendijk 

P. Kamminga 

R. Koopmans. 

I 

11 



AMLND[M[NT 2054 A  

VERVANGT pag. 8, 2e kolom r. 59 t/m 73. 

Indieners P.Pietersz e.a. 

RECHTSPOSITIE VAN VREEMDELINGEN 

De rechtspos-itie van in Nederland verblijvende vreemdelingen vraagt 
versterking. Met name dienen afhankelijke verblijfstitels te verdwijnen. 

Een verblijfsvergunning moet na 3 jaar omgezet kunnen worden in een 
vestigingsvergunning. 

Het vluchtingenbeleid dient te voldoen aan duidelijke criteria, 
zoadat een consistent beleid gevoerd kan worden. 
De beroepsprocedures terzake dienen aanzienlijk te worden versneld. 
Werkgelegenheid, huisvesting en bevolkingsdichtheid berperken de Nederlandse 
opname-capaciteit van vreemdelingen. In het algemeen staan wij daarom 
een restrictief toelatingsbeleid voor met uizondering van het beleid t.a.v. 

- vluchtelingen 
- buitenlandse pleegkinderen 

- gezinsleden t.w. de partner en de minderjarige kinderen 
- vreemdelingen die een beroep doen op onze gastvrijheid op grond van 
zeer dringende humanitaire redenen. 

AMENDEMENT 5054 B 

Indieners P. Pietersz e.a. 

Toevoegen p.  8, 2e k. , na r. 73. 

Vreemdelingen dienen na 5 jaar metterwoon in Nederland verblijven 
het actief en het passief kiesrecht te kunnen verwerven op alle 
niveau's volgens voorwaarden bij de wet te stellen. 



MOTIE VAN ORDE m.b.t. het CONGRESREGLEMENT 

Indiener : Hoofdbestuur 

Woordvoerder Hein van Oorschot 

De Algemene Ledenvergadering van D66, in vergadering bijeen 
te Amersfoort op 20/21 februari 1981, 

overwegende 

dat in de eerste Congresdemocraat Dordrecht van november 1980 is 
gemeld, dat Hoofdstuk I van het Verkiezingsprogramma niet amerideerbaar 
zou zijn en geen deel uitmaakt van het door het Congres vast te stellen 
Verkiezingsprogramma in de zin van het Huishoudelijk Reglement; 

dat dit abusievelijk niet in het Congresreglement is verwerkt; 

dat het Hoofdbestuur toezegt, dat het desbetreffende Hoofdstuk I nog 
eens zeer kritisch door de programmacommissie zal worden doorgenomen 
op grond van de ingediende moties 7100 (afd. Utrecht) en 7101 (Barendse 

besluit 

Hoofdstuk I van het Verkiezingsprogramma niet te behandelen in het 
licht van deze Hoofdbestuurstoezegging, 

en gaat over tot de orde van e dag 
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