
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. 
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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. 



Amendement 635 

Sprekers: 

- Namens de werkgroep Landbouw zegt Wim de Jonge dat men de onderhavige 
constatering politiek niet interessant vindt. 

HB-standpunt: ontraden (betekent tekstverzwakking). 

Stemming: amendement 635 wordt bij stemming verworpen. 

Amendement 636 

Is redactioneel verklaard. 

Amendement 637 

De indiener licht toe dat het hier om een technische verbetering van de 
tekst en een aanvulling ervan gaat. 

Spreker: Wim de Jonge raadt aan het amendement te verwerpen. 

Het HB ontraadt het amendement. 

Amendement 637 wordt verworpen. 

Amendement 638 

Spreker Wim de Jonge zegt dat dit amendement in samenhang moet worden gezien 
met amendementen 639 plus 640. 

Het HB wil dat de laatste zin "De verdere uitbouw van mestbanken ... te 
worden" vervalt. 

De indiener wil deze zin schrappen en vervangen door: "toediening van 
organische mest uit overschotgebieden." 

Het HB heeft geen bezwaar tegen het gewijzigde amendement; overnemen. 

Bij stemming wordt amendement 638 verworpen. 

Amendementen 639 en 640 komen te vervallen. 

Amendement 641 

De indiener Jansen van Tuikwerd licht toe: Hij zegt zeker te weten dat de 
gasprijs het aankomend voorjaar aangepast moet worden. 
Het HB ontraadt dit amendement. 
Bij stemming wordt amendement 641 verworpen. 

Am 642: Het F-lb  raadt aan het am. te verwerpen aangezien het te gedetailleerd  

is. 

Bij stemming wordt am-642 verworpen. 

Amendement 643 is inmiddels behandeld. 

Amendement 644 

Spreker Wim de Jonge acht het amendement overbodig. 
Het HB ontraadt het amendement, omdat het een verzwakking van de tekst 
zou betekenen. 
Bij stemming wordt amendement 644 verworpen. 

Amendement 645 

De indiener geeft een toelichting. 
Het KB ontraadt het amendement, omdat het reeds in de oorspronkelijke 
tekst verwoord is. 
Bij stemming wordt amendement 645 verworpen. 



Amendementen 646 en 647 zijn redactioneel verklaard. 

Amendement 648 

De indiener H. IJzerdraat licht toe. 
Spreker 1 vindt het amendement slecht en raadt de ALV aan het te verwerpen. 
Spreker 2 acht het amendement erg ver strekkend zonder dat het gebied 

afgegrensd is; ontraden. 
Spreker 3 ontraadt het amendement. Men moet een evenwichtig oordeel geven. 

Het welzijn van de dieren moet afgewogen worden tegen het 
welzijn van de mensen die in de blo-industrie werkzaam zijn. 

Spreker 4 acht het amendement té extreem en ontraadt het derhalve. 
Het Hoofdbestuur ontraadt het amendement, daar het niet realistisch 
zou zijn. 
Bij stemming wordt amendement 648 verworpen. 

Amendement 649 

Dhr. IJzerdraat licht toe. 
G. de Boer is van mening dat de gastarbeiders deze slachtpartijen des- 
kundig uitvoeren n.a.v. de Koran. Andere groeperingen gaan inderdaad 
vaak amateuristisch te werk. Hij acht een brede discussie hierover 
wel noodzakelijk. 
Spreker 2: Het ritueel slachten dient volgens bepaalde regels te geschieden. 
Aanname van het amendement zou betekenen: demonstratie tegen gastarbeiders. 
Het Hoofdbestuur ontraadt het amendement. Een discussie is wel noodzakelijk, 
maar dit hoort niet onder het hoofdstuk Landbouw, maar onder Culturele 
Minderheden. 
Bij stemming wordt am. 649 verworpen. 

Amendement 650 

Het Hoofdbestuur wil het amendement overnemen, omdat het in het Verkiezings- 
programma staat. 
Amendement 650 wordt overgenomen. 

Amendementen 651, 652, 653 en 654 zijn redactioneel verklaard. 

Amendément 654 AA 

Dit amendement staat niet in het Congresboek, omdat de Programmacommissie 
het niet als amendement erkend had. Dit is een interpretatiefout. 
De Rapportagecommissie stelt voor om °c. Bijenteelt te sdrappen en 
dit te vervangen door een tekst die door de Rapportagecommissie zal 
worden gemaakt. 
De indiener handhaaft zijn originele versie. 
Het Hoofdbestuur heeft hier bezwaar tegen en ontraadt derhalve het amendement. 
Bij stemming wordt amendement 654 AA Verworpen. 

Motie 801 

Suggestie van de Programma Cie zoals vermeld op pag.4 onderaan om de 
passage van het verkiezingsprogramma erin te zetten, zodat het niet 
naar de ALV terug hoeft. 
De indiener gaat hiermee akkoord. 

Thng acht het amendement overbodig. 
Het Hoofdbestuur ontraadt het amendement als zijnde overbodig. 
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Amendement 655 

J. de Jong acht het amendement overbodig. 
Het HB ontraadt het amendement: overbodig. 
Bij stemming wordt amendement 655 verworpen. 

Amendementen 656 en 657 zijn redactioneel verklaard. 

Amendement 658 a en b 

a. Landinrichting door ruimtelijke ordening vervangen. 
Dit wordt aangenomen. 

Amendement 658 a wordt hierbij aagenomen. 

Amendement 658 b (behandeld na amendement 663) wordt redactioneel verklaard. 

Amendement 659 

De indiener licht toe. 
Siebe Schaap ontraadt het amendement. 
Het Hoofdbestuur ontraadt het amendement omdat dit groen licht zou be- 
tekenen voor alle cultuur-technische werken. 
Het amendement 659 wordt Verworpen. 

Amendement 661 

Voorstel tot wijziging van het amendement: 
"Volgens methode de Haan ... worden" moet geschrapt worden. 
De indiener gaat akkoorden am. 661 wordt in gewijzigde vorm aangenomen. 

Amendement 662 

Het Hoofdbestuur neemt amendement 662 over. 

Amendement 663 

De indiener licht de strekking van het amendement toe. 
S.S. stblt een tekstwijziging voor, nl. de zin "De financiën ... worden 
gesteld" vervalt en de originele tekst (regel 78-80) blijft staan. 
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de wijziging. 
Bij stemming wordt het gewijzigde amendement 663 aangenomen. 

Amendement bb' 

S.S. stelt voor om ipv 'en niet', 'zowel als' te zetten. 
Het HB wil het Amendement in gewijzigde vorm overnemen. Amemdement 664 wordt 
in gewijzigde vorm aangenomen. 

Amendement 665 

Het HB wil het amendement overnemen als de woorden "even" en "als de 
landbouw" worden geschrapt. 
De indiener gaat akkoord als "een sterke stem" een "sterkere stem" wordt. 

Het HB gaat hiermee akkoord. 
Amendement 665 wordt in gewijzigde vorm aangenomen. 

AmAndement 666 is redactionëel verklaard. 



Amendement 667 

De indiener, dhr Hollander, licht toe. 
Het HB is van mening dat dit amendement niet bij landbouw thuishoort, 
maar bij ontwikkelingssamenwerking en ecologie. 
De indiener trekt het amendement in. 

Amendement 668 

Het HB ontraadt het amendement, aangezien men de visserij, volgens het 
HB, op Europese schaal dient te bekijken. 
Bij stemming wordt amendement 668 aangenomen. 

Amendement 669 

De indiener zegt het amendement ingediend te hebben om D'66 herkenbaarder 
te doen zijn. 
Spreker 1 acht het amendement overbodig; staat al in het concept. 
Het HB ontraadt het amendement. 
Bij stemming wordt het amendement 669 verworpen. 

Amendement 670 ingediend door regio Groningen. 

Voorstel: volgende noot aanhaken aan onderdeel landbouw: "het Nederlandse 
landbouwbeleid is vooral wat de politiek-economische kant betreft, 
ondergeschikt aan en ingepast in het EG-landbouwbeleid. 
Tevens verwezen naar het landbouwhoofdstuk in het Europees Program van D'66." 

De indiener zegt dat het alleen een verwijzing naar het Europese programma 
is. 
Het HB gaat akkoord met het amendement. 
Amendement 670 wordt aangenomen. 

BIJ ACCLAMATIE WORDT HET CONCEPT BELEIDSPROGRAMMA LANDBOUW (ECD I) 
AANGENOMEN. 



12, 

zaterdaci 14 november. 

Agendapunt 13: D'66 en de actiegroepen. 

Am. 1300: De indiener is van mening dat D'66 met deze resolutie haar 

standpunt niet overeind kan houden. 

HB ontraadt het Am. Men wil niet de suggestie wekken om tegen de eigen 

grondslagen in te gaan. 

Na stemming wordt Am. 1300 verworpen. 

Am. 1301: De indiener licht toe. 

Het HB voelt veel voor de splitsing maar wil '(inter)' geschrapt zien. 

De indiener heeft geen bezwaar. 

Am. 1301 wordt in gewijzigde vorm aangenomen. 

Motie 1350 en HB resolutie. 

spreker 1 ontraadt de motie: niet opnemen in het Huishoudelijk Reglement. 

spreker 2 wil niet achterblijven bij PvdA en wil dat D'66 een actieve 

voorbeeldpartij is en niet een 'praatpartij'. 

Het HB ontraadt motie 1350 en is blij met am. 1301. Het HB heeft geen 

behoefte aan gedetailleerde regelingen als de grondslag vast ligt. 

De indiener, Ton Arts, trekt motie 1350 in. 

Bij acclamatie wordt de HB-resolutie, in de tweede Congresdemocraat 

(pag 18) TCD 8, aangenomen. 
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AGENDAPUNT 14: EUROPESE PARTIJVORMING 

Sympathiek  telegram van de "Italian Republican Party"  ontvangen.  

- Engelse gast van de  "Social Democratic  Party England": Volgens 
opiniepeilingen zou de  SDP  een grote merderheid in het Lagerhuis 
krijgen.  SDP  wil als enige Engelse partij de politieke eenheid van 
Europa bevorderen. 
Wil een bilateraal contact met D'66 en gelijkgezinde partijen opbouwen. 

-  The Radical  Socialist Party of  Greece  is ook aanwezig. 

- De leider van de radicaal-liberalen van Denemarken zou gekomen zijn 
indien het kabinet niet gevallen was. 

De gewijzigde tekst van de HB-resolutie Europa. 
Wijziging: HB geeft de lijn aan in het aangaan van contacten, geassisteerd 
door de nationale fractie en de Eurofractie. 
Toegevoegd: we zullen u raadplegen alvorens een standpunt in te nemen 
voor de verkiezingen 1983. 

Toespraak Aar de Goede: de Eurofractie steunt de Resolutie. 
Spreker: Bert van Wijk: de Werkgroep Europa verricht goed werk, maar de 
rest van de partij zet Europa nog om de hoek. Er is nog geen Europees 
vredes- en veiligheidsbeleid vastgesteld. Hij roept op om daaraan te werken. 
De voorbereidingen voor de Europese verkiezingen zou nu gestart moeten worden. 
HB-reactie: er wordt gewerkt aan plannen voor de Europese verkiezingen. 

Bij acclamatie wordt agendapunt 14 aangenomen. 

AGENDAPUNT 15 : TOESPRAAK VAN PARTIJVOORZITTER HENK ZEEVALKING (aftredend) 



III  

AGENDAPUNT 6 : LANDBOUW 

Voorronde 

- De heer van Branden is van mening dat in het stuk teveel de nadruk 
wordt gelegd op het werkgelegenheidsbeleid. 
Z.i. is hier sprake van een te behoudende opstelling. 

- Cees Spigt erkent dat op sommige punten in het stuk de nadruk valt op 
de werkgelegenheid, doch hij wijst erop dat de landbouw op punten 
werkgelegenheid is kwijtgeraakt. 
E.e.a. is in de tekst verwerkt. 

Motie 800 

Sprekers ronde 

- Dhr dansen van Tuikwerd wijst erop dat in de landbouw de geleidelijkheid 
overheerst; het is slechts mogelijk bepaalde tendenzen aan te geven. 
Het in de motie bepleitte grenst z.i. aan het onmogelijke. 

- Dhr Schaap acht de motie onbruikbaar. Het is niet meer dan een aaneen-
rijging van keuzes. 

- Dhr de dong is van mening dat quasi-tegenstellingen worden gecreëerd 
en dat de overwegingen in de motie ondeskundig zijn. 

- W. de Jonge is voor verwerping van de motie, daar het een goed werkgele-
genheidsprogram in de weg staat. Herwaardering van de produktiefactor 
arbeid in de landbouw is z.i. een eerste vereiste. 

- Pieter ter Veer spreekt zich uit tegen de motie. 

HB-standpunt: het HB wijst motie 800 af. 

Stemming: motie 800 wordt bij stemming verworpen. 

Amendement 600 

Sprekers: 
- S. Schaap wijst erop dat de bosbouw niet geheel geintegreerd is. 

Aparte vermelding verdient de voorkeur. 

- J. de dOng: sluit zich bij dhr Schaap aan. 

HB-standpunt: HB ontraadt amendement 600. 

Stemming: amendement 600 wordt bij stemming verworpen. 

imenuement bUl. 

HB standpunt: 't HB acht het beter in het beleidsprogram 
geen cijfers te vermelden en ontraadt 't amendement derhalve. 

Amendement 602 

HB-standpunt: ontraden. 

Stemming: amendement 602 wordt verworpen. 

Amendement 603 

HB-standpunt: het HB acht het een verduidelijking van de tekst en neemt 
het amendement over. 

Amendement 603 wordt overgenomen. 



Amendement 604 

Sprekers: 

- S.Schaap acht de bestaande tekst beter. 

HB-standpunt: ontraden (bestaande tekst beter). 

Stemming: amendement 604 wordt bij stemming verworpen. 

Amendement 606 

HB-standpunt: overnemen. 

Amendement 606 werdt overgenomen. 

Amendement 609 

HB-standpunt: ontraden. 

Stemming: amendement 609 wordt bij stemming verworpen. 

Amendement 610 

Indiener, dhr. v.Dijk, verklaart dat het amendement gezien moet worden 
als een redactioneel stuk, een toevoeging aan de bestaande tekst. 

Sprekers: 
- J. de Jong acht het bezwaarlijk dat in het amendement met voorbeelden 
wordt gewerkt, terwijl dit elders in het stuk nergens gebeurt. 
Hij zou amendement 610 derhalve willen ontraden. 

HB-standpunt: ontraden (te gedetailleerd). 

Stemming: amendement 610 wordt verworpen. 

Amendement 611 

Sprekers: 
- S.Schaap is voor overname van het amendement, voor zover het betreft 
de eerste drie regels. Voor het overige acht hij de bestaande tekst beter. 

HB-standpunt: ontraden. 

Stemming: amendement 611 wordt bij stemming aangenomen. 

Amendement 612 

Sprekers: 
- S.Schaap is voor overname van de tekst onder het kopje voorwaarden' 
i.p.v . onder hEt kopje 'doelstellingen'. 

Stenciiing: amendement 612 wordt bij stemming aangenomen. 

Amendement 615 

De indiener geeft een korte toelichting. 

HB-standpunt: ontraden (te uitvoerig op deze plaats). 

Stemming: amendement 615 wordt bij stemming aangenomen. 

Amendement 615 a 

Sprekers: Opgemerkt wordt dat de bestaande concept-tekst betere kansen 
biedt. Er moet ook markt voor de produktie zijn. 

HB-standpunt: ontraden. 

Stemming: amendement 615 A wordt bij stemming verworpen. 



Amendement 617 

HB-standpunt: ontraden. 

Stemming: amendement 617 wordt bij stemming verworpen. 

Amendement 618 

Indiener: dhr J.v.Tuikwerd licht het amendement namens de indieners kort toe. 

Sprekers: 

- S.Schaap wijst erop dat depassage i.s.m. het Europese marktbeleid is. 

- Nico Wegter spreekt zich uit tegen het amendement. Hij acht de bestaande 
tekst getuigen van een meer realistische visie. 

- Jaringa merkt op dat alles wat levensbedreigend is, radicaal moet 
worden afgewezen. 

HB-standpunt: HB ontraadt amendement 618. 

Stemming: amendement 618 wordt bij stemming verworpen. 

Amendement 619 

HB-standpunt: ontraden. 

Stemming: amendement 619 wordt bij stemming verworpen. 

Amendement 620 

Sprekers 

- J de Jong beveelt het ) 
- Jansen van Tuikw' 
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zaterdag 14 november 1981 

AGENDAPUNT 10 : BESLUITVORMING 

De Congresleiding legt uit dat het m.n. gaat om twee standpunten betreffende 
de toezending van congresstukken: 

- elk lid gratis de congresstukken toesturen (verwoord in amendement 1053) 

- elk lid die daarom verzoekt de stukken gratis toesturen (verwoord in 
de amendementen 1050, 1054, 1070, 1071, 1063). 

Amendement 1053 

HB-standpunt: afwijzen. 
Het principe is dat ALV's zichzelf moeten kunnen bedruipen. 
Het onderhavige amendement betekent een service-uitbreiding die dusdanig 
kostenverhogend is dat het een onmogelijke zaak is. Bovendien wordt de 
Democraat voor het merendeel van de leden (die niet de ALV's bezoeken) 
steeds onleesbaarder. 
Stemming: amendement 1053 wordt bij stemming verworpen. 

Amendement 1050 / 1054 /1070 / 1071 / 1063 

Al ernene S reke rs ron de 

RoelHeskamp acht een verandering in de besluitvorming hard nodig. 
Het is z.i. zeer ongewenst dat de contributie van actieve leden omhooggaat. 
Hij spreekt zich uit voor amendement 1050. 

Opgemerkt wordt dat - wil je meer leden in de discussies betrekken - 

gratis toezending van de stukken geboden is. 

HB-standpunt: 

Het HB erkent dat het aantrekkelijk klinkt de contributie te verhogen. 
Hét wijst erop dat de contributie bij de recente vaststelling van de 
begroting voor bepaalde tijd vastligt. 
Bovendien levert contributieverhoging - gezien de huidige economische 
situatie - volgens het HB geen extra geld op. 
Alle voor- en nadelen afgewogen hebbende verwerpt het HB de voorstellen 
tot gratis toezending van de congresstukken. 
Wel zullen de stukken aan de afdelings- en regiobesturen kunnen worden 
verzonden. 

Reactie indieners: 

Roel Heskamp wijst erop dat in een afdeling met 400 leden deze leden niets 
hebben aan 1 stuk bij het afdelingsbestuur. Het gaat z.i. niet aan de 
actieven f 15,- á .f 25,- meer te laten betalen, temeer daar het om een 
niet onaanzienlijk deel gaat om jongeren die in de laagste contributie-
klasse vallen. 

Dhr0 Adonis vindt het niet aangaan, dat leden moeten betalen om op de 
hoogte te kunnen zijn van een wijziging van de functionele documenten 
van hun partij. Z.i. is het wel zinvol een onderscheid te maken tussen 
de congresvoorstukken, die naar iedereen zouden moeten worden gezonden 
(amendement 1070) en de congresstukken (moties/amendementen) die gezonden 
kunnen worden naar diegenen die daarom verzoeken. 

- amendement 1070 - 



Amendement 1070 (congresvoorstukken gratis voor alle leden) 

Stemming: amendement 1070 wordt bij stemming aangenomen. 

Amendement 1073 

Stemming: amendement 1073 wordt bij stemming verworpen. 

Amendement 1052 

Stemming: amendement 1052 wordt bij stemming verworpen. 

Amendement 1055 

Ingetrokken. 

Amendement 1056 

Bij stemming verworpen. 

Amendement 1057 

Bij stemming verworpen. 

Amendement 1058 

HB-standpunt: HB wijst erop dat amendementen in elkaar geschoven 
moeten worden i.v.m. de grote aantallen amendementen die ingediend worden. 
Bovendien wordt de Programmacommissie door de ALV benoemd. 
De commissieleden krijgen aldus op democratische wijze een mandaat van de 
leden. 

Indiener vindt dat er sprake is van een censuurcommissie. 
Controlemogelijkheden voor de indieners ontbreken. 

Stemming: amendement 1058 wordt bij stemming Vérwbrpen. 

Amendement 1059 

Dit amendement wordt bij stemming verworpen 

Amendement 1060 

HB-standpunt: HB wijst erop dat aanname van het amendement tot een 
onwerkbare situatie zou leiden. (Aangenomen moties/amendementen worden 
in de tekst verwerkt -- tekst opnieuw ter beoordeling aan de leden 
voorgelegd -- nieuwe amendementen/moties enz. Aldus komt nooit een 
voltooide tekst tot stand.) 

Stemming: amendement 1060 wordt bij stemming verworpen. 

Amendement 1061 

HB-standpunt: overnemen. 
Amendement 1061 wordt overgenomen. 

Amendement 1062 

HB-standpunt: ontraden. 
Stemming: amendement 1062 wordt bij stemming verworpen, 



Amendement 1064 

HB-standpunt: ontraden. Het voorstel komt erop neer dat basisteksten voor 
voor de najaars-ALV verzonden moeten worden als de voorjaars-ALV nog 
moet worden gehouden. Dit zou een verwarrende procedure betekenen. 
Amendement 1064 wordt zonder stemming 

Amendement 1071 

Vervallen met aanname van amendement 1070. 

Amendement 1072 

Ingetrokken. 

Amendement 1073 

HB-standpunt: overnemen. 
Amendement 1073 wordt overgenomen. 

Amendement 1074 

Indiener: Zoals nu geformuleerd kan een regio-/afdelingsvergadering 
geen actu&Ije politieke moties indienen, zonder over de 25 handtekeningen 
te beschikken. 

HB-standpunt: Akkoord, indien het gaat om die moties, die zo actueel 
zijn dat geen tijd meer is voor de normale procedure. 

Stemming: amendement 1074 wordt bij stemming aangenomen. 

Amendement 1075 

Sprekers: 

- De heer Idzerdraat betoogt dat het voorstel niet meer is dan een 
formele bevestiging van de toelichtingsprocedure, zoals die bij 
elke ALV wordt gevolgd. 

- De volgende spreker merkt op dat het voorstel meer inhoudt: 
Blanco stemmen zullen nl. niet meer als tegenstemmen gelden. 

HB-standpunt: Ontraden (huidige situatie correcter). 

Stemming: het amendement wordt bij stemming aangenomen. 

Amendement 1076 

Indiener: Het amendement beoogt niet m,.er dan een formele vastlegging 
in het Huishoudelijk Reglement. 
HB-standpunt: Ontraden. Het congresreglement, waarin de procedure is 
vastgelegd wordt op elk congres opnieuw vastgesteld. 
Zolang de procedure bevalt zal dit gehandhaafd worden. 

Indiener acht het beter om iets dat goed bevalt in het  HR  vast te 
leggen,-i.p.v. het telkens opnieuw te regelen. E.e.a. zal de continuiteit 
ten goede komen. 

Stemming: amendement 1076 wordt bij stemming aangenomen. 

Vervolgens wordt het geamendeerde Hoofdstuk Landbouw bij acclamatie aangenomen. 
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AGENDAPUNT 16 : ACTUELE POLITIEKE MOTIES 

Een ordevoorstel om een motie Ameland ondanks te late indiening 
in behandeling te nemen wordt bij stemming verworpen. 

Motie 1600 

Indiener: geeft een korte toelichting. 

Sprekers: 

- Betty Groen erkent dat fouten zijn gemaakt, doch zij acht deze 
zaak zo lang geleden en veelbesproken, dat het onnodig is nu een 
motie van afkeuring aan te nemen. Zij ontraadt derhalve motie 1600. 

- H.Ijzerdraat acht de reactie van het HB op de gemaakte fouten 
ontoereikend en betreurt het dat nei zonder een herstel van de 
fout de verkiezingen is ingegaan. 

HB-standpunt: het HB erkent in dezen fouten gemaakt te hebben, 
maar zegt alles gedaan te hebben om de schade te beperken. 
Het HB biedt nogmaals excuses aan. 

Stemming: motie 1600 wordt bij stemming 

' Motie 1601 
Ingetrokken (niet meer actueel) 

Mnt1 P 160?  

Sprekers: De heer Schollen ontraadt de motie. Z.i. is het een motie 
in de trant van: 'Een stem op Jan is een stem op Joop'. 
In 1981 is het z.i. mogelijk progressief te zijn zonder socialist te zijn. 

Motie 1602 wordt door de indieners ingetrokken. 

Mntip 1Û  

Indiener betoogt dat het goed is de motie ter waarschuwing over te nemen. 

HB-standpunt: Daar de motie zich vooral tot de fractie richt, voert 
Laurens-Jan Brinkhorst namens de fractie het woord. 
Ook de fractie betreurt het dat de openheid soms ver te zoeken was, 
doch e.e.a. is te wijten aan het huidige staatsbestel dat nu eenmaal 
weinig openheid toelaat in kwesties als deze. 

Stemming: motie 1603 wordt bij stemming verworpen 

Motie 1604 

Ingetrokken. 

Motie 1605 

HB-standpunt: geen bezwaar. 
Motie 1606 wordt overgénomen. 
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Mntip 161)7  

Sprekers: Louise Groenman ontraadt de motie. Zij wijst erop dat het 
regeringsbeleid al grenzen aan het inkomensbeleid stelt. 

HB-standpunt: ontraden (te vaag). 
Stemming: motie 1607 wordt bij stemming verworpen. 

Motie 1608 (motie Meerburg) 

Indiener betoogt dat het verheugend is dat zoveel mensen zich willen 
inzetten voor de afschaffing van de kernwapens. Hij betreurt het dat 
zoveel wordt gepraat over hoofdleuzen, bijleuzen enz. Het gevaar 
bestaat dat men uit het oog verliest waar het in feite om gaat. 
Voorkomen moet worden dat de S.U. de indruk krijgt dat het gaat om 
anti-NAVO-demonstraties.  

Sprekerslijst: 

-R.vaiWijk acht het gewenst de motie aap, te nemen om te kennen te 
geven dat gewerkt wordt aan een consistent vredes- en veiligheidsbeleid. 

- Roel Heskamp is voor verwerping van de motie. Voorkomen moet worden 
dat men de indruk krijgt dat D'66 een stap terugdoet. 

- De volgende spreker is voor aanname van de motie om aldus de twee- 
zijdigheid te beklemtonen. 

HB-standpunt: Het HB heeft tegen de inhoudelijke kant van de motie 
geen bezwaar. Wel kan de motie vanuit publicitair oogpunt verwarrend 
werken. Het HB acht het derhalve verstandiger de motie niet aan te nem en. 

Stemming: motie 1608 wordt bij stemming aangenomen. 
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11, Presentatie kandidaten voor bestuursfuncties en vaste commissies 

Be kandidaten voor de diverse functies presenteren zich. 
Bij acclamatie worden benoemd: 
Voor de functie van le penningmeester : de heer K.H. Klaver 
Voor de functie van 2e penningmeester : de heer R.A. Droxhage 
Voor de rapportagecominissie : de heer Th. J.J. Sanders 
Voor de financiële commissie : de heer J.P. Frevoo 
Voorzitter bestuur SWB : de heer Th.E. Timman 
secretaris bestuur SWB : de heer J. Pool 

12. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement 

De congresleiding stelt voor het erratum van het HB te beschouwen als 
een amendement op het oorspronkelijke congresstuk (TCD 6). 
Het congres gaat hiermee accoord. 
Aan de orde wordt gesteld het bovengenoemde amendement:  
NB:  de AR heeft het HB gevraagd het op deze wijze te doen. 
Het amendement wordt zonder stemming door het congres aanvaard. 

De congresleiding maakt het congres er op opmerkzaam dat de wijzigingen 
van de statuten met 2/3 meerderheid dienen t0 geschieden. 

Het eerste deel van TCD 6 wordt zonder stemming door het congres aanvaard. 

Vervolgens is aan de orde het tweede deel van TCD 6 betreffende het huis-
houdelijk reglenent. Dit deel wordt in stemming gebracht en aangenomen. 

Hiermede is het gehele stuk TCD 6 aangenomen. 

Amendement 1240 

Indiener: de strekking van het amendement is om een mogelijkheid te hebben 
iemand met terugwerkende kracht als lid te aanvaarden.  
Hr.  Veithuizen: Ten aanzien van alle amendementen met deze strekking stelt 
hij dat hij hierop tegen is. De politici dienen zich minstens te houden aan 
de termijn van 6 maanden. 
Spreker: Acht het een zeer bedenkelijk idee. Hierdoor wordt aan mensen van 
andere partijen de mogelijkheid gegeven om in een groeipartij als D'66 aan 
de bak te komen.  
NB:  wijst dit amendement af. 
Amendement 1240 wordt in stemming gebracht en verworpen. 
De amendementen 1241 en 1242 komen hierdoor te vervallen. 

Amendement 1243 

Indiener: Vraagt om dit amendement artikelsgewijs In stemming te brengen.  
Hr.  v.d. Brandhof: Het gaat er om hoe land mensen in een bestuur of bepaalde 
commissie mogen zitten. Hij is er geen voorstander van de termijn tot 6 jaar 
te verlengen. De continu3teit is voldoende gewaarborgd bij 4 jaar. Hoewel hij 
Inziet dat dit voor afdelingen en regio's wel eens moeilijkheden kan opleveren. 
J-; :&:endijk: Adviseert dit amendement t.a.v. de AR te verwerpen.  
NB:  2 x 2 jaar acht het  NB  voldoende. Wel stelt zij voor voor de kleine afde- 
lingen op het volgende congres met een goed uitgebalanceerde dispensatierege- 
ling te komen. Voor het overige is er geen usance om het over te nemen. 
Amendement 1243 wordt artikelsgewijs in stemming gebracht: 
art. 35.2 wordt na stemming verworpen. 
art. 74.1 wordt na stemming verworpen 
art. 90.9 wordt schriftelijk in stemming gebracht, na een onduidelijke ' g. 
De uitslag van de schriftelijke stemming is 112 stemmen voor, 113 stemmen tegen 
en 5 blanco het betekent verworpen. 
art. 99.6. wordt in stemming gebracht en aangenomen. 



Vervolgens wordt eerst in behandeling gegeven amendement 1246. 
Spreker: Een goede besluitvorming in de partij dient ook voor de regio's 
gehanteerd te worden.  
NB:  dit kan iedere regio zelf bepalen aan de hand van het regioreglenent.  
Hr.  Stam: is het niet eens met het HB. De ene groep is wel goed ingevoerd 
en de andere niet, dit is ondemocratisch. 
Na stemming wordt amendement 1246 verworpen. 

Amendement 1244 

HB: hiervoor geldt hetzelfde als bij 1246. Daarom ontraden. 
Na stemming wordt amendement 1244 verworpen. 

Amendement 1245 

Na stemming wordt amendement 1245 verworpen. 

Amendement 1247 

Het HB gaat hiermee accoord. 
Na stemming wordt amendement 1247 aangenomen. 

Nagekomen HB-resolutie, betreffende het alsnog laten betalen van contributie 
door kandidaat-gemeenteraadsleden.  

NB:  Het is een afweging geweest van argtenten. Het  NB  werd geconfronteerd met 
een aantal situaties, die moeilijkheden opleverden. 
Voorts is er een brief gestuurd door het HB, waarvan de formulering niet geheel 
duidelijk was.  
Hr.  Ijzerdraat: Wanneer kandidaten in de war zijn geraakt met de betalingapro-
ceduren, dan zijn deze mensen ook niet geschikt als gemeenteraadsleden. 
Bovendien hebben deze kandidaten een valse verklaring ondertekend. 
De HB-resolutie wordt na stemming aangenomen. 

Motie 1200  

Hr.  Traag: do motivatie van kleine afdelingen dient niet onderuit gehaald te 
worden.  
Hr.  Velthuizen: Wanneer iemand niet voldoet aan de termijn behoort deze persoon 
niet namens D1 66 in de gemeenteraad te zitten.  
Hr.  Scholten: 6 maanden geeft een minimimi aan veiligheid voor de partij. Daarom 
ontraadt hij deze motie.  
Hr.  Rogier: Het congres heeft zich 2 jaar geleden uitgesproken voor verwijdering 
van de dispensatiemogelijkheid uit de statuten. De zaak moet nu niet terugge- 
draaid worden nu in de dagelijkse gang van zaken problemen ontstaan. 
Regio Friesland: wil deze motie afwijzen. De chaos die na aanname van deze motie 
ontstaat in Friesland is gigantisch, omdat in Friesland alleen maar kleine af- 
delingen zijn. 
Spreker: Het  NB  schrijft voor hoeveel kandidaten er moeten zijn. Bestaande afde- 
lingen wordt niet aangetast. 
Afdeling Nijkerk: de 6 maande termijn is nadelig voor een kleine afdelingen. 
De afdeling Nijkerk heeft besloten deel te nemen aan de verkiezingen, er staan 
6 mensen op de lijst, terwijl men 2'11 3zete1s denkt te halen. De basis is te 
smal. Niet aanvaardbaar voor toekomstige kiezers. Hij stelt voor mensen die 
niet voldoen aan de termijn onderaan de lijst te plaatsen.  
Hr.  Nuis: het gaat uitsluitend om kleine afdelingen, waar de huidige procedure 
met de toepassing van reglementen er toe heeft geleid, dat men niet kan deel- 
nemen aan de verkiezingen. 
HB: heeft begrip voor wat er gebeurt in de afdelingen, maar de consequenties 
zijn erg groot. 
Als wij ons niet houden aan de reglementen heeft de geschillencommissie dag en 
nacht werk. Het HB kan en zal dan ook niet de motie uitvoeren. 
Rapportagecornmissie: ontraadt deze motie. 
De motie wordt na stemming verworpen. 



7.4  

Motie 1201 

Indiener: de motie is Ingegeven, omdat het belachelijk is dat D'66 een hogere 
leeftijd hanteert dan wettelijk wordt gehanteerd. 
HB: wijst deze motie af. Dit geschil heeft ook bij de geschillen commissie ge-
legen. Het HB stelt voor hierover eens te praten wanneer de zaak wat gesust is. 
De rapportagecoinmissie ontraadt deze motie. 
De motie wordt teruggetrokken In afwachting van de discussie. 
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