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Het Congres van D'66 op 13 en november 1981 

in vergadering bijeen, 

overwegende dat aan ongecontroleerde huisarbeid ongunstige 

sociale effecten kunnen zijn verbonden in de vorm van 

lange werktijden, onderbetaling, gebrek aan arbeidszekerheid, 

kinderen bij de arbeid, enz., 

overtuigd van de nieuwe mogelijkheden die moderne vormen 

van informatietechnologie bieden voor het verschijnsel 

huisarbeid, 

vrezende dat in deze tijd van economische recessie de 

ongecontroleerde huisarbeid met en zonder moderne technologie 

weer toenemende is, met alle negatieve sociale consequenties 

die daaraan verbonden zijn, 

van mening dat van de mogelijkheden tot toezicht op de 

huisarbeid op grond van de Huisarbeidswet 1933 onvoldoende 

wordt gebruik gemaakt, 

dringt er bij de regering op aan 

1 de mogelijkheid die nieuwe technologieën bieden 

voor het verschijnsel huisarbeid na te gaan, en 

2. het toezicht op de huisarbeid te intensiveren, 

4,  

- 

3. zoçnodig voorstellen te doen tot nieuwe wetgeving terzake, 

L 
en gaat over tot de orde van de dag.  
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Motie 1. 

2 Marion Edzes/Dick Hollander 

3,  evt. idem, 

L, Landbouw 

De Al,V Van D66 ,in vergadering bijeen te Amersfoort 
op vrijdag 13 november 1981, 
overwegende dat de relatie tussen landbouw en milieuverontreiniging 

in het conceptprogramma te weinig expliciet tot 
uitdrukking wordt gebracht, 

besluit in het programma als afzonderlijke par  -3- op te nemen 
met nals titel ? Landbouw en Milieuu, 

De sterke produktiviteitsstijging in de landbouw heeft 
in sterke mate direct en indirect bijgedragen tot vervuiling 
c.q. vergiftiiiig van gewas. bodem water en fauna. Hoewel de 
aard en de gevolgen van deze vervuiling nu nog slechts ten 
dele te overzien zijn,mag de est van deze vervuiling 
vooralsnog- niet worden onderschat. 

De volgende maatregelen zijn vereist om het vervuilings 
effect op korte termijn terug te dringen: 

een verbod op de productie en het gebruik van persistent'e 
en sterk giftige gewasbeschermingsmiddelen 

een verbod op invoer Van agrarische producten die met 
bovengenoemde middelen zijn behnndeld 
- stimulering van  het onderzoek naar en gebruik van mens- 
en milieuvriendelijker gewasbeschermingsmethoden en middelen 

vermindenin2 van het gebruik van stiks of- --"-1 fosiaat 
houdende kunotmestetogen door heffing Van  het hoge B,T,W, 
taref op deze stoffen 
- verlaging van de tolerantiegrenzen Van schadelijke 
stoffen in de agrarische produkten,' 

verzoekt het Hoofdbestuur bovengenoemde tekst als aanvulling 
in het Beleidsprogremnia op te nemen. 

Toelichting: Zoals gezegd, het milieu-aspect m,b,t, lanöouw komt 
te weinig expliciet ann bod in het conceptprogramma. 
D66 hoeft zich als politiek georganiseeade milieu 
vo rtrekker niet te schamen. Het zou eerwarring wek oen 
als D1 66 zich in dit opzicht te weinig onderscheidt 
Van partijen als CDA,PVDA en VVD. Koren op de molen 
Van hen die zeggen:D66 is vlees noch visom in termen 
Van landbouw en Visserij te spreken, 

Marion Edzes Dick Hollander j p V d Lyk A J Steinnano Noorderstr 336 Jannestraa 1 Torenlaan 36 Beinhardveg 39, Sapper 'eer 1TurwenenHosum) Rossun Zaitbom ei 
tel 58 ) 9?15 tel 180-4093 - 
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Indiener 

'oo  lrn 

vordv 

Lc]mr 'r:: 'a1dcnt7nhrvoer 

De lf vn in vn::c1rin° bijeen roe 13  on  11 november ie oLo ri 

ende dat 5 :m:osie vervoer voor gehandicapten no -  goon  vastgesteld 1:e1  ids  

)bn ron nog verdere onderzoeken a0o  roan  ero i: in  eon  stat 

de 11 1 'n 1 n vervoers encLerznk nodig,  is 

Is von oordeel 0  it  systemen  hnndico vervoer niet binnen 1 acrroe n 

donr de Tio ie1id1:nn kosten 1  MO ruiloen -rolden in ie voeren is ( ligt M0 is 

bezig de vervoersvorsien vooruitlopend iltiorenci en de te intovoeren stenien de vvstIc1:ing 

non bruikleen auto s en ander ve: orsuiddolen tebeherken ten shoeve iT'e de taxie 

\r0Zienjj2  II)  

celuit hi  as mening uit 

D - oge:aonide mini autotjes van max 20 naar ;m: 'r flki:u  in het hele land 

behaMe oi:  auto en snelwegen toe te staan zoo] ij  de Mts niet hulp moto--,- 

is le:se:eldo Deze mogen allee:-  joor d a Inorniddel van een tIeO 

retise ;)roef versthkt vorden r middel kan als voigd herken baar 

gemaakt kn rn worden een - ichoek Liet nee rode cirkel en  

eon  t niebr:l inr loon - 0  -r1erin dit bord moet voer alle 

trekker: oemotorisbnd(-- hanmdanren gaan gclden 

t de tonics geschikt te maken voor gehan m vervoer door middel vom 

subsidies en wettelijk toe testaan om van voetgangers domeinen en busbanen 

te gebruiken - 

erzoelet 1 draagt op aan) de tnîe hamer fractie van  066 
Toelichting Daar indiener heeft deel genomen aan het symposium vervoer nroor 

gehandcapien ci: 13 oktober 19 81 te aar1:eurs to IJtrecht en tinnen 

een maande verslagen van de sprekers en het  for;  disoumnie thuis 

gezonde krijt stukjes uit de verslagen als s e er  or: t& lezen.  

(ndertekenears 

naomi adres Etndteke=ng 
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n iie 

indienpr • enlen, P.n  

iiiniieinionI 

Apeldoorn.  

onrrfleP n 

1,C,rijts hcine scheiden Wkeringstrekker. 

- 1  nn  TOS in Ing ti n  on  10  en 11 te emersfnnrt.  

rwegende i n W=DringEW 12 oiiclenc  hi  

1a 't zijn schulden in lïjth 1 

van Co 1 l fl1fl 

:i 

- 1iiii 1' tfl  Hie'  kwijtschelding te verlenen  vn :rakte 

t ldn CIke zïji hen eclCrin he-ft  en deze dnce een -nina 1 cent  

inn  de ne1jeten een erkende urn - 
£Ilin- - -ntna te r 

moet - ithon in 

nzcekt (draagt a de - le van in ie tweede kamer.  

Toelichting rente ep inflatie er rnfçni in e toekomst + en i 

die hiermee niet eens is iC'n door :nincinr energie 4n re briICen cntkcun 

aan r-r-  cohen iiidahef:inyL 

Wertekenaars:  

Adres' Handtekening. 
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Motie. L4' ct 1. 
Indieners 

1. W.H. Kuiper-Verkuyl, 
2. J.D.M. Kuiper, 

• 
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4. 
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Woordvoerder: W.H. Kuiper-Verkuyl 

p ~0 L-LL,  
-—f 

INGEKOMEN 1 2 HU 

De ALV van D 66 in vergadering bijeen op 14 november in Amersfoort 

bekend met het feit, dat in het hele land grote bezwaren leven tegen 
de aardgaswinning op Ameland en dat deze bezwaren ook tijdig 

bij de diverse instanties zijn ingebracht, 

overwegende, dat de winning van Arnelander aardgas slechts voor zeer 
korte tijd (vier weken) de landelijke behoefte aan energie 

dekken zal, 

vaststellende, dat-nadat winning heeft plaats gevonden-bodemdaling 
voor het natuurgebied waarschijnlijk zeer nadelige gevolgen 

zal hebben, 

verzoekt de Tweede Kamerfraktie van D 66 dringend alles binnen haar-
mogelijkheden in het werk te stellen alsnog de winning van aardgas 
op Ameland op dit moment te.vorrkomen en deze ondergrondse gâsbel 
voor de toekomst te bewaren. 

Toelichting: 
Op dit moment is.nog niet zeker in welke richting onze energievoor- 
ziening zal gaan. 
Het nageslacht zal ons zeker dankbaar zijn, als wij en gasbel en 
natuur voor hen zeker stellen om er met de nodige zorg mee te handelen. 
Het gaat niet aan zonder enigè ohte urgentie in Ameland uitverkoop 
te houden van beide schaarsten. 
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Notie. 

Indieners 

1. W. H. Kuiper-Verkuyl, 
2. J.D.M. Kuiper, 

• t- 
. 

5. 
3cwi. 

INGEKOMEN 12 NOV,1981 

Ko  

Woordvoerder: W.H. Kuiper-Verkuyl 

De ALV van D 66 in vergadering bijeen op 14 november in Amersfoort 

bekend met het feit, dat in het hele land grote bezwaren leven tegen 
de aardgaswinning op Ameland en dat deze bezwaren ook tijdig 

bij de diverse instanties.zijn ingebracht,' 

dat 'de winning van J\melander aardgas slechts voor zeer. 
korte tijd (vier weken) de landelijke behoefte aan energie 

dekken zal, 
, 

vaststellende, dat-nadat, winning heeft plaats gevonden-bodemdaling 
voor het natuurgebied waarschijnlijk zeer nadelige gevolgen 

zal hebben, 

verzoekt de Tweede Kamerfraktie van D'66 dringend alles binnen haar-
mogelijkheden in het werk te. stellen alsnog de winning van aardgas 
op Ameland op dit moment te voorkomen en deze ondergrondse gasbel 
voor de toekomst te bewaren, 

Toelichting: 11 
Op dit moment is.nog niet zeker in welke richting onze energievoor-' 
ziening zal gaan. 
Het nageslacht zal ons zeker dankbaar zijn, als wij n gasbel n 
natuur voor hen zeker, stellen om er met de nodige zorg mee te handelen. 
Het gaat niet aan zonder enige :chte urgentie in Ameland uitverkoop 
te houden van beide, schaarsten. , 

• 

' 

& 1)üu 
o, • • • 

H 

0 '• 

//7 





/1 

(...... .N 

t'- ...  

/ k 

..:. J 

.. 
. 

- 

.••• AJ 

MOTIE T.B.V. ALV OP 13 EN 14 NOVEMBER 1981 

Nummer t 

Indiener t Afdeling Amsterdam van D'66. 

Woordvoerder : 

Onderwerp t Agendapunt 11, Presentatie kandidaten voor 

bestuursfuncties en vaste commissies. Congresstuk wordt 

gepubliceerd in de Tweede Congresdemooraat. 

Motie t Zie bijlage. 

/& :--- 
Ondertekenaars t /  
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Postbus 1966 1000 BZ AmsterdamPostqiro 787033 tnv. penningmeester D'66, Amsterdam 



4 
BIJLAGE 

De ALV van D1 66, in vergadering bijeen te Amersfoort op 14  november 1981, 

Overwegende dat, 

In het begin van dit jaar ten gevolge van het invullen van een CIDI-

enquete door de secretaris buitenland van het Dagelijks Bestuur van D'66 

in de media een verkeerde indruk is gevestigd omtrent het D'66-standpunt 

over het Midden-Oosten, 

In het concept verkiezingsprogramma van D'66 voor 1981-1985 de volgende 

zin in paragraaf  VI-m voorkomt: 'Daarom dient Nederland er bij de 

arabische staten en bij de PLO op aan te dringen Israel te erkennen 

binnen internationaal erkende grenzen.', 

De ALY van D1 66 bij het vaststellen van het programma dit tekstdeel 

onveranderd heeft vastgesteld, 

In de definitieve uitgave van het verkiezingsprogramma voormelde zin 
ontbreekt, 

Op of omstreeks 12 mei 1981  door H. IJzerdraat per brief het Hoofdbestuur 

van D1 66 en middels een copie daarvan het bestuur van de afdeling 

Amsterdam van D1 66 attent zijn gemaakt op het ontbreken van deze zin, 

Het afdelingsbestuur van Amsterdam zich vervolgens eveneens per brief tpt 

het Hoofdbestuur van de partij heeft gewend over deze zaak, 

Ondanks herhaalde maning daartoe tot aan heden nog geen antwoord door de 

heer Ijzerdraat en het afdelingsbestuur was ontvangen, 

Eerst heden schriftelijke antwoorden zijn ontvangen door voornoemden, 

Is van oordeel dat, 

Het vereiste van erkenning van de staat Israël door zowel de PLO als door 

arabische staten een vereiste van wezenlijke betekenis is en als zodanig 

ook door D1 66 wordt beschouwd, 

Naast de Programma Commissie, het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur 

van de partij verantwoordelijk zijn voor een juiste tekst van een programma, 

Niet door het Hoofdbestuur en/of het Dagelijks Bestuur toereikende stappen 

zijn gezet om de hiervoor vastgestelde fouten ongedaan te maken en er nietsi 

of onvoldoende is gedaan om na de ontvangst van de brief van de heer 

IJzerdraat v66r de verkiezingen van de Tweede Kamer algemene bekendheid te 

geven aan juiste weegave van het standpunt van D166, 



Spreekt op grond van vorenstaande constateringen en overwegingen haar 

ernstige teleurstelling uit over de door het Hoofdbestuur en het Dagelijks 

Bestuur van D'66 begane onzorgvuldigheden. 



Notitie nr. 
Indieners : A.R.V. Regio Drenthe 

Woordvoerder : C. Slottj e 
Onderwerp : Algemene politiek 

De A.R.V. van D!66 Drenthe mm in vergadering bijeen te Westerbork op 

17 oktober 1981, 
is van oordeel dat: 

het kabinet van P.v.d.A., D'66 en C.D.A. meet werden 

hersteld, 
voor het regeerprogramma meet werden uitgegaan van 

een zo volledig mogelijk overzicht van de meest recente financieel- 

ekonomische gegevens, 
niet voorafgaand aan het nieuw te sluiten akkoord, 

voor een bepaalde sektor van beleid de omvang van de beleidsruimte 

mag werden opgeëist, 
een evenwichtige verdeling van de beleidsruimte voor 

de korte en de langere termijn meet bestaan, 
persoonlijke verhoudingen de tot standkoming en de 

overlevingskansen van het kabinet niet in de weg mogen staan, 

dat zo nodig, de personele samenstelling van een 

hersteld kabinet P.v.d.A., D'66, C .D.A. gewijzigd meet werden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ondertekenaars: 
C. Slottje De Wulp 33 9705 CN Hoogeveen 

W.H. O]iden M.L.Kingstraat 11 Reden 

T.J. Podt Albert Schweitzerpl.52 Reden 

G. Strijker De Grutto 56 Hoogeveen 

J. de Vries Van Swietenhof 53 Hoogeveen 

(Opmerking : de handtekeningen staan op het origineel, 
de notie is door de A.R.V. Drenthe met 56 voor, 0 tegen en 4 blanko 

stemmen aangenomen.) 



MOTIE ALV t4 /t% 

woordvoerder: - 

onderwerp :XERAPENS( algemene  politieke moties) 

indieners: ) +.- - 

tekst: 

De ALV,enz. 

met instemming kermis genomen hebbend van het fraktiestandptuit,waarin 

de nieuwe regering gevraagd wordt om een nieuw veiligheidsbeleid te ont- 

wikkelen, 

konstaterend, 

- dat D 66 in het beleidsprogram het bezit en bereidheid tot gebruik van 

kernwapens afwij st, 

- dat D 66 een beleid wil voeren,waarin de rol van kernwapens wordt terug-
gedrongen, 

- dat D 66 het NAVO besluit van december 1979 over de modfnisering van 
haar kernwapens in West Europa,zonder voorafgaand onderhandelen met 

het Warschau Pact voorbarig vond, 

- dat D 66 plaatsing ~ Jvan die wapens in West Europa 

en op Nederlands grondgebied onder de huidige omsndigheden afwijst, 

overwegend,dat de Nederlandse bevolking en de eisen leden in toenemende 

mate verontrust zijn over het bewapeningsnivo in West- en Oost Europa, 

van in,dat eenzelfde verontrusting in andere West-Europese landen 

een steun kan zijn voor een vooruitstrevende Nederlandse veiligheids-

politiek, 

voorts van ruin,dat werkelijke ena ontpnnig en ontwapening begint 

met voorlopig afzien van de voorgenomen modernisering, 



motie kernwapens,vervol 

spreekt '_ L uit,dat de regering de verontrusting vn de 

bevolking in haar nieuwe politiek moet laten doorklinken,en dat zij 

al het mogelijke moet doen,om de NAVO bondgenoten te brengen tot 

heroverweging van het moderniseringsbesluit. 

verzoekt de ,om dit standpunt in het parlement te laten doorklinken 
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MOTIE ALV 14/11 

indieners: - 

woordvoerder:  

onderwerp:D 66 IN WINTE1SLAAF?(aktuele politieke moties) 

tekst: 

De ALV,enz.  

overwegend, 

- dat D 66 is begonnen als aktie3roep voor staatshervorrniij, 

- dat D 66 nu is uitgegroeid tot politieke partij met reerinsverant- 

woordelijkheid, 

dat verantwoordelijkheid beperk±n6en oplet,maar niet ma leiden tot 

te veel aarzeling en ondoorzichtiqheid, 

konstaterend,dat in partijstandpunten afstandelijkheid veel vaker door-

i<l ink t dan betrokkenheid, 

van rnenir,dat afstandelijl:heid. zelden een deud 

voorts van meni:j,dat vernieuwing voor D 56 even wezenlij-1, is als 

ver iticordel ij,  heid, en voelen even belan;rijk a1 denken, 

dra:oy aan hoofdbestuur en rejio-en afde11n63best4re11 ,ori zorg te 

draen,dat het hart van de partij evenzeer aan bod komt als haar hodfd, 

en dat kreativiteit niet wordt iesrnoord in voorzichtijheid, 

de indieners: 
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CTIE ALV 14/11 

indieners -I-

woordvoerder  

id c;La 

"-1. 

T. 419& 

/& 

c'71- 11 2_  

onderwerp aictuele politieke moties) 

tekst: 

De ALV,enz.  

overwegend, 

- dat D 66 vo'o'r de verkiezingen ~ voorkeur uitsprak voor een koalitie 

van PvdA ,CDA, D 66 

dat sindsdien de partij al het mogelijke gedaan hee2t,om zo'n 

koalitie tot stand te brengen, 

met teleurstelling koristaterend,dat deze koalitie al voortijdig gestrand 

is, 

van mening,dat in de publiciteit de indruk gewekt is,dat D 66 vr CDA  

em  tegen PvdA heeft gekozen, 

voorts van mening ,dat de PvdA een onmisbaar bestanddeel vormt van elk 

doorD 66 gewenst kabinet, 

dat in de komende periode D 66 niet zonder de PvdA aan een 

regering zal deelnemen,en vraagt de fraktie om dienovereenkomstig te 

handelen, 

de iÇdieners: 
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Motie 

Indieners  :ARV  Overijel 

Wordvoerder:Ton Arts 

Onderwerp :Congresstuk TO]) 7, Houding van D'66 ten opzichte van 

akties en aktiegroepen 

De ALV van D 1 66 in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 n!.14Lnover 1981, 

Overwegende dat 

het aanbeveling verdiet de door deze ALV genomen besluiten betreffende 

de HB-resolitie over de houding van D'66 ten opzichte van akties en 

aktiegroepen op te nemen in het  HR,  zodat ieder daarvan kennis kan 

nemen en daar aan gebonden is; 

verzoekt 

het HB de betreffende besluitvorming als voorstel tot wijziging van 

het  HR  in te dienen op de najaars ALV 19829  

en gaat over tot de orde van de dag. 
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M 0 T I E IIUL\L.IL_IL U L'(\J. 1981 

Nummer: 
18/ 

Indiener: afdeling Utrecht 

Woordvoerder: Stijn Verbeeck 

Onderwerp: Agendapunt 5b, begroting 1982 

Tekst: 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Amersfoort op 

13 en 14 november 1981, 

overwegende dat haar vandaag ter vaststelling wordt voorgelegd 

een begrotingspost voor 1982 groot f 103.000, ten behoeve van 

het partijblad 'Democraat', terwijl het hoofdbestuur voornemens Is 

op 21 of 22 november 1981 een 'fundamenteel gesprek' te hebben over 

de funktie van 'Democraat', 

is van oordeel dat het resultaat van een fundamenteel gesprek niet 

bij voorbaat beïnvloed moet worden door een reeds vastgestelde 

begrotingspost, 

besluit deze begrotingspost thans slechts onder voorbehoud vast 

te stellen, 

draagt het hoofdbestuur op 

a) de resultaten van het fundamenteel gesprek aan de leden bekend 

te maken en 

b) de begrotinspost Democraat in de voorjaars ALV 1982 opnieuw aan 
f. 

de orde te stellen. 

Stijn Verbeeck, Nieuwe Gracht 38, Utrecht 
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Indieners  :ARV Overijel 

Woordvoerder:Ton Arts  

Onderwerp D 1 66 ten —s-p,eh-te—an- 

en aktiegroepen 

De ALT van D166 in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 an1;14Lnover 1981, 

Overwegende dat 

het aanbeveling verdteht de door deze ALT genomen besluiten  bp-treffende 

d.a.....&-resoltttte over de houding van D 1 66 ten opzichte van akties en 
J2Q.L 

aktiegroepen op te nemen in het at—tedrdLarvan kennis kan 

nemen en daar aan gebonden is; 

yppe,*t J1e p 

voorstel tot wijziging van 

het  HR  in te dienen op de najaars ALT 1982, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

M 0 T I E 1914GEKOtEi2 6 WJ. 1581 

Nummer: O7 
18/ 3  

Indiener: Ufdeling Utrecht 

Woordvoerder: Stijn Verbeeck 

Onderwerp: Agendapunt 5b,egroting 1982 

De ALV van D166 in vergadering bijeen te Amersfoort op 

13 en 14 november 1981, 

overwegende dat haar vandaag ter vaststelling wordt voorgelegd 

een begrotingspost voor 1982 groot  5 103.000,r ten behoeve van 

het partijblad 'Democraat', terwijl het hoofdbestuur voornemens is 

op 21 of 22 november 1981 een 'fundamenteel gesprek' te hebben over 

de funktie van 'Democraat', 

is van oordeel dat het resultaat van een fundamenteel gesprek niet 

bij voorbaat beïnvloed moet worden door een reeds vastgestelde 

begrotingspost, 

besluit deze begrotingspost thans slechts onder voorbehoud vast 

te stellen, 

draagt het hoofdbestuur op 

a) de resultaten van het fundamenteel gesprek aan de leden bekend 

te maken en 

b) de begrotintpost Democraat in de voorjaars ALV 1982 opnieuw aan 

de orde te stellen. 
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Do ALT van D'66, in vergadering bijeen te Amersfoort op14 november 1981, 

Overwegende dat, 

In het begin van dit jaar ten gevolge van het invullen van een CIDI-

enquate door de secretaris buitenland van het Dagelijks Bestuur van D166 

in de media een verkeerde indruk is gevestigd omtrent het D166-etandpimt 

over het Midden-Oosten, 

In het concept verkiezingsprogramma van D166 voor 1981-1985 de volgende 

zin in paragraaf TI-rn voorkomt: 'Daarom dient Nederland er bij de 

arabische staten en bij de PLO op aan te dringen Israel te erkennen 

binnen Internationaal erkende grenzen.', 

De ALT van D166 bij het vaststellen van het programma dit tekstdeel 

onveranderd heeft vastgesteld, 

In de definitieve uitgave van het verkiezingsprogramma voormelde zin 

ontbreekt, 

Op of omstreeks 12 mei 1981  door H. IJzerdraat per brief het Hoofdbestuur 

van D166 en middels een copie daarvan het bestuur van de afdeling 

Amsterdam van D1 66 attent zijn gemaakt op het ontbreken van deze zin, 

- - Het afdelingsbestuur van Amsterdam zich vervolgens eveneens per brief tpt 

het Hoofdbestuur van de partij heeft gewend over deze zaak, 

Ondanks herhaalde maning daartoe tot aan heden nog geen antwoord door de 

heer Ijzerdraat en het afdelingsbestuur was ontvangen, 

Eerst heden schriftelijke antwoorden zijn ontvangen door voornoemden, 

Is van oordeel dat, 

Het vereiste van erkenning van de staat Israel door zowel de PLO als door 

arabische staten een vereiste van wezenlijke betekenis is en als zodanig 

ook door D166 wordt beschouwd, 

Naast de Programma Commissie, het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur 

van de partij verantwoordelijk zijn voor een juiste tekst van een programma, 

Niet door het Hoofdbestuur en/of het Dagelijks Bestuur toereikende stappen 

zijn gezet om de hiervoor vastgestelde fouten ongedaan te maken en er nietai 

Of onvoldoende is gedaan om na de ontvangst van de brief van de heer 

IJzerdraat v66r de verkiezingen van de Tweede Kamer algemene bekendheid te 

geven aan juiste weegave van het standpunt van 

Spreekt op grond van vorenstaande constateringen en overwegingen haar 

ernstige teleurstelling uit over  tie  door het Hoofdbestuur en het Dagelijks 

Bestuur -van D1 66 1egane onzorgvuldigheden. 
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4jJr: M 

Li Indieners: A.R.V. Drenthe. 5 OKT 19 
Woordvoerder: C.Slottje •/dÇ2/ ?--
Onderwerp: AI~olitiek. 

De A.L.V. van D'66 bi vergadering bijeen te Amersfoort op -4-* 

e.14 november 1981 

is van oordeel dat: 

het kabinet van P.v.d.A.,D'66 en C.D.A. 

moet worden hersteld, 

voor het regeerprogramma moet worden uit- 

gegaan van een zo volledig mogelijk overzicht van de meest 

recente financieel-economische gegevens, 

niet vooraf-gaand aan het nieuw te slui-

ten accoord,voor een bepaalde. sector van.beleid de omvang 

van de beleidsruimte mag worden cpgeist, 

een evenwichtige verdeling van beleids-

ruimte voor de korte en de langere termijn moet bestaan, 

persoonlijke verhoudingen de tot stand 

• koming en de overlevings kansen van het kabinet niet in de 

weg mogen staan, - - 

dat zo nodig de personele samenstelling .. 

van een hersteld kabinet PvdA, D 166, CDA gewijzigd moet 

worden,

(\  

•• 
S \3U' 

en gaat over tot de orde van de dag. 
(, [ '  

'NQndertekenaars: 1 __-- 

C.rje De Wulp 33 7905CN Hoogeveen 

W.H.Olit M.L.Kingstr 11 Rod  

T.T.Podt 'lb.  Schweitzerp,2ioden 

G.Strijker De - Hoogeveen 

J.de Vries Van Sw'of 53 Hoogeveen 

Opnerking:de handteningen' hen op het bijgevoegde ori- 

gineel, 
motie is door de A.R.V. DIe met 56 voor, 

Otn en 3 blanco stemmen aangenomen. 

W, ~ t'i 113  

ndieiera J_ d '-   --- e- 

ordvoerder4  

naerwerp :eerinçskoalitie( ktnit  

tekst-  

Dc Vnz 
U-~), ~~ 11-~ 

t k4 
14 t~ 12 

overweend 

- dat D 66 vo'o'r de verkiezinDen ~ voorkeur uitsprak voer een koalitie 

van FvdA,CDA,D 66, 

- dat sindsdien de partij al het mogelijke jedaaii heeft,om zo'n 

koalitie tot stand te brenten, 

met teleurstelling konstaterend,dat deze koalitie al v00rtijd12 estzand 

), van menin,dat in de publiciteit de indruk eekt is,clat D 66 vr CDA  

em  teen PvdA heeft 7ekezen, 

s. voorts Ven mening ,dat de PvdA een onmisbaar bestivideel vordt van elk 

2oorD 66 eenst kabinet, 

)

spreekt ujt,dat in de komende periode D 66 ::iet zonder de PvdA  eon  se 

reerin zal deelnener.,en ',raat de fraktie om dioncvereenkoosti to 

handelen. 

T Ti f1f7 
. 

• H -j'-' •••- S 
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De algemene ledenvergadering von D'66 , op 7 november 1981 te Amersfoor1, 

in vergadering bijeen, 

Ovenregende 

ti: -  ho;: v:: on:-:''rii i 

stelling is van 

dat twijfels en onduidelijkheid zijn gerezen rond de ontslagaanvraag van 

het tweede kabinet Van Ag± en de problemen die daaraan ten grongslag heb- 

ben gelegen, 

Konstaterende 

dat tijdens de interpellatie over bovengenoemde ontslagaanvraag de meer-

derheid van de tweede kamer (waaronder de frak-tie  van D'66 er genoegen 
mee heeft genomen dat het kabinet hierover geen nadere infonnatie heeft 

gegeven, c. a, hierover/ver-antwoording- heeft willen afleggen, 

Is van mening 

dat de houding van da meerdérhëid van de tweede kamer en in het bijzonder 

die van de fraktie van 66 in deze moet worden betreurd 

gaat over tot de orde van de dag. 

«  

'VW oordvoerder: 

( nderwrp :wiPs(  

indieners J - '1 7  

tekst: 

De tb- I?EJt 

met instemming kermis genomen hebbend van het fraktiestandpunt,waarin 

de nieuwe regering gevraagd wordt cm een nieuw veiligheidsbeleid te ont- 

wikkelen, 

konstatererid, 

- 

dat D 66 in het beleidsprcram het bezit en bereidheid tot gebruik van 

kernwapens afwijst, 

- dat D 66 een beleid wil voeren,waarin de rol van kern-wapens wordt terug-

gedrongen, 

- dat D 66 het NAVO besluit van deceaber 1979 over de modernisering van  

hear  kernwapens in West Europa,zonder voorafgaand onderhandelen met 

het Warschau Pact voorbarig vond, 

- dat D 66 plaatsing . J ven die wapens in West  Europe  

en op Nederlands grondgebied onder de huidige omsadigheden afwijst, 

overweend,dat de Nederlandse bevolking en de ei;en leden in toenemende 

mate verontrust zijn over het bewapeningznivo in West- en  Cost  Europa, 

van rnening,dat eenzelfde verontrusting in andere WestEuropese landen 

een steun kan zijn voor een vocrrtitztrevende Nederlandse veiligheids-

politiek, 

voerts van rnening,dat werkelijke ontopanniun en cntwpeui11g be-ii--t 

met voorlopig afzien van de vcorhncmen modernisenin, 



motie kernwapens,vervolg 

spreekt uit ,dat de regering de verontrusting van de 

bevolking in haar nieuwe politiek moet laten doorklinken,en dat zij 

al het mogelijke moet doen,cm de NAVO bondgenoten te brengen tot 

heroverweging van het moderniseringsbesluit. 

verzoekt de £raktie,om dit standpunt in het parlement te laten doorklinken 

- /\J 

4V4 

d'— 

Indieners: I v 

ordvoerder: T. v_ 

l nderwerp : D 66 IN 

tekst: 

De ALVe5J)e'(,Ç 4 IL(i CL 
overweg end, 

- dat P 66 is begonnen als aktiegroep voor staatshervorming, 

- dat P 66  mu  is uitgegroeid tot politieke Partij met regeringsverant- 

woordelijkheid, 

- dat verantwoordelijkheid beperkinden oplet,riaar niet ma-t leiden tot 

veel aarzeling en ondoorziohtiheid, 

::c1lscatarend ,dat in partij standruntea efetandelijithe  Id veal  vaker door-

klinkt dan betrokkenheid, 

van_menin,dat fstandelljkhe±d zelden een den 1 le, 

voorts van neni:hj,dat vemnien-;in; vocr P 65 ra _aniï is  ale  

voelni e'Tea balaa.. rik el da:d:en, 

dra~~t cp aan hoofdbestuur en regio-en aîdelingskast1ren,orn zorg te 

dragen,dat het hart van de Partij evenzeer aar.IV bod komt als  hear  hoofd, 

en dat kreativiteit niet wordt gesmoord in voorzichtiçkeid 

loners: 

-.--.--- c , 

&u )  

2.  

Th 
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PcvLt< 'J4- kc€&ij. 
O'egeleidingscomais5je PKB Markermeer 

De Algemene egergado in van D 1 66 ;ind op ti 

LI 1981 te vergadering bijeen, 

gehoord de beslissing van het Hoofdbestuur tot instelling 

van een begeleidingscommissie Markermeer 

is van mening, dat binnen DT66 nauwelijks behoefte bestaat 

aan en hngeleiding van de PKB t.a.v. heb beleidsvoornemen 
van bet le kabinet van Agt, 

draagt het -e-goboctuur op b4.j_ke4. hoofdbestuur e---4eree 
&—--  th'e op de opdracht van deze cie vooral te richten 
op: 

- een beheersplan voar ren nat IJsselmeer 

- studie(s) naar gevolgen van het plan Lievene voor het 

IJsselmeer en daaraan gelegen kustgebieden 

- gevolgen van niet inpolderen van het Markerrneer voor het 
ambtelijk apparaat 

en voorts te bevorderen dat vanuit Noord-boiTh 0d ri optimale 
inbreng in deze cie geleverd wordt 

en gaat over tot de orde van de dag 





r.otie_u.b.L. tiet Gehanhlicaplenbeleid. 

•1 

Onderwerp: Prkeerontherfingen voor Invaliden. 

V" 
De regio Gelderland van D166, in vergadering bijeen te Arnhem 

7 
dd. 20 oktober 1981 

Constaterende, dat een parkeerontheffing voor Invaliden slechts &e. 
wordt verleend als Iemand minder dan 100 m kan lopen en dat 

H dit een door de Minister van Verkeer en Waterstaat gesteld 

criterium is; 

Overwegende, dat in een stad als Arnhem een aantal openbare gebou- - 6.2.1.1. Eerste zin vervangen door: 
universele Verklaring van de Rechten van do Mens van do 

wen en grootwinkelbedrijven op meer dan 100 a van de dichtst- Verenigde Naties dient voor de overheid het vertrekpunt te 
bijzijnde (invaliden)parkeerplaatsen gelegen zijn; zijn voor haar beleid (ten aanzien van iedereen); voor wat de 

gehandicapten betreft Wordt dit beleid toegespitst in de 
dat men daardoor voor een bezoek aan die gebouwen en Verklaring van de Gehandicapte Mens." 

grootwinkelbedrijven tweemaal die afstand moet (kunnen) afleg- 

U gen plus de loopafstand binnen die gebouwen en winkels;  11 

U dat Invalidenparkeerplaatsen rond het centrum van 

H Arnhem ongeveer een cirkel omvatten met een straal van enige 

H honderden meters loopafstand, waardoor men voor een bezoek 

aan winkels nabij het middelpunt van die cirkel al gauw in 

totaal een kilometer moet kunnen afleggen; 

dat de situatie in andere steden waarscnijnlijk niet 

veel anders zal zijr sinds men probeert binnensteden zoveel 

mogelijk autovrij te maken; 

dat genoemd criterium waarschijnlijk dateert uit een 

periode met totaal andere verkeerssituaties; 

dat mensen die al erg moeilijk  tar  been zijn doch nog 

juist iets meer dan 100 a kunnen lopen en dt om medische rede- 

nen nog zoveel mogelijk moeten blijven doen, bijvoorbeeld om 

voortijdige atrofie van de spieren te voorkomen, nu te vroeg 

in een rolstoel worden gedwongen om zich toch nog zelfstandig 

te kunnen verplaatsen-en hun boodschappen te doen; 

Is van oordeel dat genoemd criterium niet (meer) in overeenstemming 

is met de feitelijke situatie en derhalve absurd en onbruikbaar 

is geworden Ak, 4Q- 
2Er "bevorder*imon dat het onto- 

ritum zo spoedig mogelijk door de Minister zal worden aangepast 

en getoetst aan veranderende verkeerssituaties 
-- 

En gaat over tot de orde van de dag. 

zz pt t  



Motie nr. MMY 
 

ITndianerr ifi Qerijm1-in da verg. van 15 oktober 1981 in Almelo. 

W,ordioerder L Knol-Koena- 
cTnderwerpr concept beleidsprogramma Landbouw, Visserij en Vôedselvoorziening 

Tekst 

De LLV van 266 in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 en ik november 

1981,. overwegende dat het concept beleidsprogramma- Landbouw, Visserij en 

Voedselvoorziening zoals het er nu ligt geen beleidsprogramma genoemd: 

mag worden, in die zin dat er prioriteiten gesteld en keuzen gemaakt zijn, 

voor toekomstig beleid op daze terreinen, m.a.w. dat een visie m.b.t.- 

dit beleid ontbreekt, is van oordeel, dat het derhalve onbruikbaar is 

voor gekozen vertegenwoordigers om aan de hand hiervan hun beleid te 

bepalen, en is van oordeel dat het wegens het ontbreken van die visie 

zinloos is om op onderdelen te anienderen, 

besluit het gehele concept beleidsprogramma onderdeel landbouw, Visserij 

en Voedselvoorziening zoals dat er nu ligt te verwerpen en verzoekt het  

LB.  tezijnertijd een nieuw programma in te dienen. 

Toelçhting:. 

Eet coeptprogramma L.,V. en V is een aardige opsomming van de knel- 

puntenT  het landbo

\iede 

wbeleid, maar oplossingen voor deze knelpunten 

ontbreken. De uitbreiding van de titel met '-voedselvoorziening' is een 

loze kreet, daar iedere uitwerking in het programma ontbreekt. 

Men ontt bestaan van tegengestelde belangen, val, van economi- 

sche ennatuur schermende aard, en een visie hierop ontbreekt dus. 

Voorbee m.b.\hierop uit het concept:: 

- 5.11 . k: di\ect belanghebbenden (boeren dus) zwaardere stem bij 
uitvog Eelati\nota. Boeren zijn i.h.a. tgen uitvoering van de 
Relatta. 

- 5.12: sen met op4ma1e condities voor zelfregulatie n houtwinning 
zijn pefinitie onlstaanbaar. 

- 5.5 a : grootschaliheid is ongewenst 
5.6 a: kleine en si'4denbedrjven  moeten vergroot worden 

- 5.7 a 3: meer organiche mest in akkerbouw gebruiken 
5.9 a en 8: aubsidies-\op de mestbanken moeten worden afgeschaft. 

Dan eenieus stuk over de\,io-industrie met feiteiijke onjuistkeden 
als zouciaal de bio-indnsie schade toebrengen aan flora en fauna. 
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Indieners: Erik van Schaik e.a. 

Woordvoerder: - 

1N6EXOMElJ 1 9  OKT.  1981  

Onderwerp: Spreektijd toelichters amendementen/moties 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13/14  november 1981, 

overwegende 

- dat gezien de komende inperking van de stroom amendementen en moties middels 
verhoging van het aantal ondertekenaars hiervan van 5 naar 25, een langere 
mondelinge toelichting van amendementen/moties gewenst is; 

- dat een verruiming van de sprekedstijd de congresganger meer duidelijkheid 
verschaft omtrent de strekking van de aan de orde zijnde stukken; 

- dat uitbreiding van de toelichting de woordvoerder van de indieners in staat 
stelt het standpunt van zijn/haar groep nader te verklaren en te bepleiten, 

besluit 

de spreektijd. van woordvoerders bij toelichting van moties en amendementen met 
ingang van het D'66—voorjaarscongres 1982 te verlengen met 1e minuut tot 2e 

I 
minuut, 

en t over tot de orde van e da • 

LIr, 

U- 

AJ4uj.. tA 
cleW (ALV- 

-42 v 9, - fik van Schaik 

• 
.. I ) _- fansje van Schaik - van Schijndel 

Ben Vos 

Piet Bragman 

Iet Jager - ge 
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POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN t 66 

Verslag van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, gehouden op 13 en 14 november 1981 
in de  Flint  to Amersfoort. 

Vrijdag 13 november 1981 

1., Opening door de partijvoorzitter en voorstellen van de congresleiding 

Do voorzitter opent het congres en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 
De congresleiding is in handen van Hessel van Dijk, Dirk Jan Kettwig Verschuur 
en Rob v.d. Kemp. 

2. Benoeming notulen- en stemcommissie 

Het congres gaat accbord met do benoeming van de notulencomirtissie, bestaande uit 
Magda Borndsen, Wilma Post en Roos Bloemberg. 
Het congres gaat eveneens accoord met de benoeming van de stemcommissie, bestaan-
de uit Hans Strijers, Paul Wessels en Tjeerd Jansen. 

3. Toelichting op do stemprocedure 

De stemcommissie ter vergadering beslist bindend. Een beroep op een eventuele 
uitslag ken niet worden gedaan. Alleen de stemcommissie zelf kan een uitslag 
beroepen. 
Over alle zaken wordt gestemd voor een absolute meerderheid. Het voor dient 
dus meer dan 50% te bedragen, dus meer dan tegen en blanko  semen.  

4. Beleidsprogram hoofdstuk Gohandikaptenbeleid 

Er wordt een ordevoorstol ingediend door de afdeling Amsterdam. In de afdeling 
is  eon  motie aangenomen die betrekking heeft op agendapunt 11. De motie is echter 
ter behandeling geplaatst bij agendapunt 16.  Mon  verzoekt dit alsnog te wijzigen. 
Raportagecommissie: Er is alleen ruimte bij de algemene politieke moties. Het 
Tc .n rb E'niet als onderdeel van het agendapunt worden behandeld. 
HB: De motie heeft betrekking op de verantwoordelijkheid van het HB en dient 
2. aarom geplaatst te worden bij agendapunt 16. 
Het ordevoorstel wordt in stemming gebracht en verworpen. 

G ehand ikapt enb ei eid 

De congresvoorzitter deelt mee dat ongeveer de helft van de amendementen van 
redactionele aard zijn. Hij stelt het congres voor deze niet moor te behandelen, 
maar te laten verwerken door de programmacommissie. De prograimnacommissie staat 
hier achter. 
Het congres gaat bij acclamatie accoord. 
De volgorde van de sprekers is als volgt: eerst de indiener, daarna personen die 
zich op de sprekerslijst hebben geplaatst, vervolgens het HB en de rapportage-
commissie en tenslotte nog de indiener. 

Motie 300 

De werkgroep gohandikaptenbeleid staat zeer sympathiek tegenover deze motie, maar 
wel wil zij er aan toevoegen dat het hierbij ook dient te gaan over zintuigelijk 
gehandikapten. 
Het HB sluit zich hierbij aan. De parkeergelegenheden dienen dichterbij winkel-
centra ethgemaakt te worden, terwijl de ontheffingen soepeler moeten worden 
toegepast. 
De motie wordt door het congres aanvaard. 
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Amendement 400 

Indiener: Het uitgangspunt is de universele verklaring van de rechten van de mens. 
Voor een aantal facetten wordt het beleid toegespitst in de verklaring van de 
rechten van de gehandikapte mens. 
HB is het hiermee eens. 
Hot congres neemt het over. 

Amendement 403 

HB: adviseert overnemen. 
Hot congres'gaat hiermee accoord. 

Amendement 406 

HB: adviseert overnemen. 
Het congres gaat hiermee accoord. 

Amendement 407 

H13: heeft geen bezwaar tegen het amendement, maar vindt het uitgangspunt beter 
geformuleerd in 407a. 
Indiener trekt 407 in ten gunste van 407a. 

Amendement 407e  

Ht  congres neemt dit over. 

Amendement 408 

Werkgroep gehandikapteñbeleid adviseert dit amendement niet over te nemen. 
HB adviseert het wel over te nemen. 
Indiener: het gaat op dit moment to ver om gehandikaptonbeleid te leggen bij 
een bewindsman/vrouw, die emancipatie behartigt, met name omdat hierbij nog 
vaak alleen nog aan vrouwen wordt gedacht. 
Amendement wordt in stemming gebracht en verworpen. 

Amendement 409 

HB: ontraadt dit amendement, niet om wat er staat, maar wel om de suggestie die 
hot geeft. 
Indiener: trekt het amendement in, kan zich verenigen met de argumentatie van 
het RB. 

Amendement 49 

Indiener: trekt dit amendement in ten gunste van 417. 

Amendement 418 

Indiener: trekt dit amendement in ten gunste van 417. 

Amendement 411 

HB: geen bezwaar. Het is bijna  eon  vanzelfsprekendheid. 
Hot congres neemt amendement 411 over. 

Amendement 413 

HB: heeft geen moeite met overnemen, mits de laatste zin gelezen wordt als: 
naast het hierbovengestoldo en dan hetgeen in het amendement wordt voorgesteld. 
Indiener: heeft hiertegen geen bezwaar. 
Programmacommissie: heeft staatsrechtelijke bezwaren. Een kroonlid kan nooit een 
bepaalde groep vertegenwoordigen. 

Het HB stelt voor eerst te stemmen over amendement 414. 

Na stemming wordt Amendement 414 aangenomen. 

Amendement 413 behoeft nu niet meer in stemming t0 worden gebracht. 
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Amendement 415 

HB: acht het een overbodige toevoeging. 
Het congres neemt het niet in behandeling. 

Amendement 417 

HB: adviseert overnemen. 
Hot congres gaat hiermee accoord. 

Amendement 420 

HB: geen bezwaar. Op zich is het, wenselijk, maar het is moeilijk wettelijk 
afdwingbaar. 
Na stemming wordt dit amendement verworpen. 

Amendement 421 

Indiener: Het gaat er om de besluitvorming dicht bij de gehandikapte te laten 
plaatsvinden.  
Hr.  Bestman: wat in het amendement staat kan niet, omdat het een provinciale 
zaak is. 
HB: bovendien is het strijdig met de tekst onder b. 
Na stemming wordt amendement 421 verworpen. 

Amendement 422 

HB: onderschrijft de juistheid van de gedachte, maar het is een beetje een 
losse gedachte, wanneer niet aangegeven wordt hoe dit moot worden aangepakt. 
Daarom wil zij het toch ontraden. 
Amendement 422 wordt in stemming gebracht en verworpen. 

Amendement 423 

Indiener: do tekst die er staat is wat ongelukkig geformuleerd. 
HB: het is zeer goed bedoeld, maar toch wil zij dit amendement ontraden. 
Amendement 423 wordt in stemming gebracht en verworpen. 

Amendement 424 
HB: inhoudelijk gevaarlijke uitspraak. Hoort niet in deze paragraaf, daarom 
ontraadt zij dit amendement. 
Indiener: is van mening dat het wel van toepassing is. 
Amendement 424 wordt na stemming verworpen. 

Amendement 428 

Werkgroep gehandikaptenbeleid: een consulent die niets met arbeidsbemiddeling 
te maken hoeft. 
HB: als logische verbet ering overnemen. 
Indiener: niet telkens nieuwe voorzieningen  on  funotionr n'benoeii1 an wie 
je niet weet waar ze zitten, daarom stelt zij voor bij het G.A.B... 
Na stemming wordt amendement 428 verworpen. 

Amendement 429 

HB: adviseert overname. 
Het congres gaat hiermee accoord. 

Amendement 430 

HB: vindt de huidige tekst duidelijker en pregnanter. 
Na stemming wordt amendement 430 verworpen. 

Amendement 431 
HB: utopisch doel, daarom ontraden in beleidsprogramma te zetten. 
Hot congres gaat hiermee accoord. 

Amendement 433  

JIB:  tekstverbétering. 
Het congres neemt dit over. 
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Amendement 439  

NB:  adviseert overname. 
Het congres gaat hiermee accoord. 

Amendement 442  

Hr.  Bestman: Wanneer dit amendement wordt aangenomen, dan wordt de gehandikapte 
opnieuw monddood gemaakt. Raadt het congres derhalve aan dit amendement af te 
wijzen. 
HB: ontraadt om dezelfde redenen dit amendement. 
Amendement 442 wordt na stemming verworpen. 

Amendement 443 

HB: raadt aan dit amendement over te nemen met de opmerking dat de programma 
commissie of rapportage commissie moet bekijken hoe het provinciaal niveau 
wordt ingevuld. 
De programmacommissie zal de tekst bekijken om duidelijkheid hierin aan te 
brengen. 
Het congres gaat hiermee accoord. 

Amendement 444: kan vervallen na overname van 443. 

Amendement 445  

NB:  adviseert overname na overname ven 443. 
Het congres gaat hiermee accoord. 

Amendement 446 

HB: huidige tekst te gedetailleerd. Raadt aan dit amendement over te namen. 
Het congres gaat hiermee accoord. 

Amendement 447 

HB: adviseert overnemen. 
Het congres gaat hiermee accoord. 

Amendement 448  

NB:  adviseert overname.  
Hr.  Betman: er wordt gezegd dat niet het arbeidsongeschiktheids-criterium ver-
laten moet worden. Wanneer aanvaard wordt wat hier ataat- ct er vanuit gegaan 
dat wanneer iemand nu ongeschikt is voor een functie, men dat dan ook altijd is. 
Programmacommissie: is het oneens met het HB. Het is een principi'le kwestie. 
Amendement 448 wordt na stemming verworpen. 

Amendement 453 

HB: schrappen kan hier geen kwaad. Het komt bij verkeer en vervoer terug. 
Adviseert derhalve overname. 
Het congres gaat hiermee accoord. 

Amendement 458 wordt ingetrokken ten gunste van 458a. 

Amendement 462 

HB: geen bezwaary maar het is wel nodig om het er in te zetten. 
Het voorstel van de congresleiding nl. dat de programmacommissie gaat praten 
met de indieners van amendement 462 en 463 wordt niet overgenomen. 
Indiener: het beleidsprogramma dient als basis voor gemeenteprogramma's. 
Programmacommissie: 462 en 463 samen kan niet. 462 ligt het meest in do lijn. 
Amendement 462 wordt na stemming overgenomen. 

Amendement 463 

HB: kan overgenomen worden.  
Hr. Boatman:  het is een waardevolle aanvulling in een iets gewijzigde redactie. 
Na stemming wordt amendement 463 aangenomen. 
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Amendement 464 

HB: bestaande tekst is veel te vaag, adviseert daarom overname. 
Het congres gaat hiermee accoord. 

Amendement 465 

HB stelt voor dit over te namen. 
Hot congres gaat hiermee accoord. 

Amendement 466  

Hr.  Bestaian: geen scheiding maken tussen lichamelijk en geestelijk gehandicapten. 
HB: ontraden 
Indiener trekt dit amendement in. 

Amendement 467 

HB: geen bezwaar, maar met name vervangen door voorshands. 
Spreker namens de werkgroep sport: Er bestaan vanuit de werkgroep principiie 
bezwaren togen dit hooibtuk (sport) . Do werkgroep was echter te laat met hot 
Indienen van amendementen. Zij is echter niet gekend in het beleidsprogramma- 
onderdeel gehandikapten. 
Indiener is het eens met het  JIB.  
Programmacommissie kan het niet goed overzien. De redactie moot nader bekeken 
worden. 
Amendement wordt overgenomen, maar niet in de letter van de tekst. 
Het congres gaat hiermee accoord. 

Amendement 468 

HB: raadt overname aan 
Werkgroep Sport: acht het niet juist om mensen op te leiden, die zich specifiek 
met gehandikaptensport bezighouden. 
Het congres gaat accoord met overname. 

Amendement 469: vervalt door overname van 468. 

Amendement 470 

HB: eigenlijk redactioneel. Wel overnemen. 
Hot congres gaat hiermee accoord. 

Amendement 472 

HB: liever niet toevoegen, maar vervangen door volstaan met. 
Aldus wordt besloten. 
Het congres gaat hiermee accoord. De werkgroep gehandikaptenb 'i rtegen 
geen bezwaar. k 4 111 

Amendement 477 

RB: op zich geen bezwaar, maar zij vindt 477a beter. Er moet wel naar de samenhang 
van de tekst worden gekeken. 
Indiener van 477 trekt zijn amendement in, omdat 476 redactioneel is verklaard en 
deze de zaak dekt. 

Amendement 477a 

HB: aanbevelingen overnemen. Met name om het principe de gehandikapte zo lang 
mogelijk zelfstandig of in eigen omgeving te laten wonen. 
Het congres gaat hiermee accoord. 

Amendement 478 

Spreker; betreurt het wanneer het geschrapt wordt. 
HB: raadt aan dit overgte nemen. Geen aparte categorie geestelijk gehandikapten. 
Onder het gehandikaptenbeleid wordt verstaan zowel geestelijk als lichamelijk. 
Verder niet in details treden. 
Indiener: wel schrappen, want het staat er al. 



- 

In stemming wordt gebracht amendemEt 478 en aangenomen. 

Hot geamendeerde hoofdstuk gehandikaptenbeleid wordt aanvaard. 
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AGENDAPUNT 5: FINANCIEN 

a. Begrotingsaangelegenheden (bijstelling begroting 1981 en begroting 1982)  

JP  licht toe: het uitgangspunt is altijd geweest: 
a) langere termijnplanning 
b) continuTteit voorop stellen. 

Alhoewel de penningmeester herhaaldelijk gewaarschuwd heeft om reserves te 
kweken, is dit niet gebeurd. Het personeelsbestand is danig uitgebreid 
en de verkiezingscampagne bracht hoge kosten met zich mee.  

JP  zegt dat D'66 op moet passen dat ze geen 'gaten' gaat verplaatsen; 
er dient bezuinigd te worden waar dit ook.:maar enigszins kan. De leden 
zullen eveneens een acceptgirokaart toegestuurd krijgen ( f15,-) door 
middel waarvan ze hun solidariteit kunnen betuigen. 

De begroting 1982 gaat uit van consolidatie en bijstellingen kunnen nodig 
zijn in de loop van het jaar. Er kan o.a. een potentiëel ledenverlies op-
treden; als er bezuinigd moet worden, worden er abonnementen opgezegd.  

EM  spreekt namens de Financiële Commissie. Hij deelt mee dat de begroting 
voor 1982 de goedkeuring van de Fin.Cie heeft; bij een ongewijzigd beleid 
en gelijkblijvende inkomsten. Daar verwacht kan worden dat er ledenverlies 
(en dus inkomstenvermindering) op zal treden, heeft de Cie 4 adviezen gegeven: 

1. De 2de penningmeester als vast lid in de verkiezingscampagne op te nemen, 
alsmede een lid van de Fin.Cie. 

2. Invoeren en uitvoeren van een verstrekkend verplichtingensysteem op het 
secretariaat. 

3. Nagaan in hoeverre deelbegrotinghouders persoonlijk aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor het overschrijden van hun deelbegroting. 

4. Aangaan van geldleningen brengen onder het regiem van art.59 lid 6 van 
het  HR.  

Het HB heeft reeds een aantal van deze adviezen overgenomen.  

JP  treedt af als eerste penningmeester en wordt lid van de Financiële Cie. 
Karel Klaver volgt  JP  op. De samenwerking tussen  JP  en de Fin.Cie is uit-
stekend geweest. 

Motie 500 

De indiener beveelt de motie aan.  
JP:  onder voorbehoud kun je niet vaststellen. 
Hij is het met de strekking wel eens, maar stelt voor de motie als volgt 
te wijzigen: "besluit het HB op te dragen punt a en b.' 
Zowel het HB en de indiener gaan hiermee akkoord. 
De motie (500) is in gewijzigde vorm aangenomen. 

Een wijziging in de goed te keuren bijgestelde begroting 1981: i.p.v. de 
vermelde .f 1500,- wordt voor het JOAC f 3500,- uitgetrokken. 
De verhoging aan de lastenkant zal gecompenseerd worden met de opbrengst 
van speciale akties. Het HB en de ALV gaan akkoord met deze wijziging. 

De bijgestelde begroting 1981 wordt bij acclamatie aangenomen. 

De begroting 1982 wordt bij acclamatie aangenomen. 
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