
MOTIE  

Mummer 51 
Indieners : Ernst van A]tena e.a. 
Woordvoerder : Joyce C. Sonnega 

Onderwerp : GESPREIDE CONTRThtJTIESETALING 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende dat 

- 066 blijkens haar uitgangspunten in het bijzonder wenst op te komen voor de zwakkeren in de samenleving; 
- dat het deze zwakkeren dan ook mogelijk gemaakt dient te worden aan de besluitvorming binnen D'66 deel te nemen; 
- dat vooral voor da laagstbetaalden in onze maatschappij een jaarlijkse corttributieafdracht een grote hindernis 
voor het lidmaatschap vormt; 

- dat plannen van het Hoofdbestuur om leden met een inkomen tot 1 30.000,- de mogelijkheid te bieden hun contributie 
halfjaarlijks te voldoen, terwijl pas leden met een inkomen bdven t 30.000,- ook tot kwartaalbetaling zouden mogen 
overgaan, aan de laagstbetaalden te weinig soelaas biedt en bovendien voor daze categorie een discriminatie inhoudt; 

- dat juist de categorieën tot 1 30.000,- gebaat zijn bij de mogelijkheid tot betaling van een maandcontributie; 
- dat i.v.m. extra administratiekosten en renteverlies een geringe opslag bij betaling in termijnen redelijk 
geacht mag worden; 

is van oordeel dat: 

- het m zodanig gewijzigd dient te worden, dat bij deelbetaling van de contributie het stemrecht kam worden uitge-
oefend op vertoon van een machtiging tot automatische afschrijving; 

- contributiebetaling per maand/kwartaal/halfjaar/jaar voor alle leden naar keuze mogelijk gemaakt dient te worden; 
- hiervoor een betalingssysteem ontwikkeld moet worden waarin compensatie voor kosten en renteverlies verwerkt is; 

draagt het Hoofdbestuur op: 

- het Huishoudelijk Reglement in genoemde zin aan te passen; 
- een zodanige contributiebetalingsregelng op de kortst mogelijke termijn in te voeren. 

Toelichting: 

De indieners willen de volgende contributieregeling aan het RB suggereren: 

contributie 
inkomen per jaar per jaar per halfjaar per kwartaal oer maand 

contributie 
inkomen per jaar per jaar per halfjaar per kwartaal per maand 

tot t 20.000,- 1 40,- 1 23,10 --- 1 5,-- 
1 30.000,- 1 60,- f 33,40 --- t 7.50 
t 40.000,- 1 90,- ' 48,85 1 25,90 1 10,50 
t 50.000,- 1 120,- 1 64,30 1 33,70 f 13,50 
t 60.000,- 'f 150,- ƒ 79,75 f -41,50 1 16,50 
t 70.000, 1 190,- 1 102,85 1 51,90 1 20,50 

t 230,- t 120,95 1 62,30 1 24,50 

en hoger t 270,- t 141,55 1 72,70 t 28,50 



MOTIE 

Nummer : 52 
Indieners : Marieke Cohen Jehoram-van der Horst e.a. 
Woordvoerder : Marieke Cohen Jehoram-van der Horst 

Onderwerp VOORSTEL CONTRI&5TIEREGELING TCD 2 p.9 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende dat 

in het voorstel alleen de hoogste inkomens in maandtermijnen kunnen betalen; 

is van oordeel dat 

met diemogelijkheid voor de hoogste inkomens een ongelijkheid wordt geschapen, die bovendien nog geld kost. 

besluit 

deze mogelijkheid tot maandelijkse betaling te schrappen. 

MOTIE 

Nummer 53 
Indieners : Marieke Cohen Jehoram-van der Horst e.a. 
Woordvoerder : Marieke Cohen Jehoram-van der Horst 

Onderwerp : VOORSTEL CON'TRIBUTIEREGELING TCD 2 p.9 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende dat 

dit voorstel onduidelijkheid schept ten aanzien van nieuwe leden en de rechtsgeldigheid van de randvoorwaarden; 

Is van oordeel dat 

de rechten van nieuwe leden onomstotelijk dienen vast te staan; 

besluit 

de toelichtende tekst in het voorstel op te nemen, zodat er komt te staan: 'De betaling van de contributie kan in 
termijnen plaatsvinden op voorwaarde dat een incassomachtiging wordt afgegeven of een machtiging tot periodieke 
afschrijving van een rekening hij de PCGD of bij een bank wordt verstrekt. 

en daaraan toe te voegen: 

"Een nieuw lid is de eerste maal ten minste de minimumcontributie in  lx  verschuldigd. 

Toelichting: 

Deze voorwaarde is'*noodzakelijk om geschillen over actief en passief kiesrecht te voorkomen en de stemgerechtigdheid 
onomstotelijk vast te stellen. 



M.)TIE 
/fLv 7-L 0 

 Cb 
Nummer 1101 
Indieners Algemene Regiovergadering I3sselmeerpo Iders O ø'- c szv'o 
Woordvoerder J. Bosma 

Onderwerp PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN VAN 24 MAART 1982 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende dat 

- het gebied van de IJsselmeerpolders voor het grootste deel niet - en in een kleiner deel tijdelijk - 
is ingedeeld; 

- momenteel ca. 100.000 inwoners van dit gebied dus niet kunnen deelnemen aan de a.s. verkiezingen van de 
provinciale Staten en mede daardoor geen invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer 
van het Parlement; 

- de Adviesraad van D'66 in haar vergadering van 27 februari j.l. heeft uitgesproken dat in ieder geval voor 
1 januari 1985 de definitieve provincie-wording van de Ljsselmeerpolders een feit dient te zijn; 

- de noodzaak om als provinciale eenheid taken te vervullen op het gebied van waterhuishouding, ruimtelijke 
ordening en milieu zich dagelijks manifesteert; 

spreekt als haar mening uit dat 

op zo kort mogelijke termi.jn, doch uiterlijk per 1 januari 1985 de instelling van een provincie IJsselmeer 
polders een feit dient te zijn. 

MOTIE 

Indieners . Regio Friesland 
O QA&-  w\Qv\ 

Woordvoerder Peter Bos 

Onderwerp FRIESE COMMISSARIS DER KONINGIN 

De Algemene Ledenvergadering van o'66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende 

- dat de Provinciale Staten bij de profielschets van de nieuwe Commissaris der Koningin niet tot een 
meerderheidsvoordracht heeft kunnen komen, 

- dat Friesland gezien de politieke verhoudingen in de Provinciale Staten het beste een D'66-er als 
Commissaris der Koningin kam hebben, 

- dat D'66 als vierde grote partij in het land nog niet een Commissaris der Koningin heeft, 

verzoeke de Tweede-Kamerfractie en het hoofdbestuur van 066 

- al hun invloed uit te oefenen voor Friesland een D'66-er als Commissaris der Koningin benoemd te 
krijgen, die o.a. voldoet aan het beheersen van het Fries zowel actief als passief, /V c 

- alle andere partij-politieke overwegingen in dezen achterwege te laten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



MOTIE  

Mummer 1103 
Indieners Afd. Utrecht 
woordvoerder 

O. QJv\,C) WJl\..'\  

c 

Onderwerp AFSTOTEN KERNTAKEN 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende 

- dat D'66 regeringsverantwoordelijkheid draagt, 
- dat D'GG ingevolge haar verkiezingsprogramma streeft naar terugdringing van de rol van de 
kernbewapening, 

gelezen hebbende 

- het verkiezingsprogramma waar wordt besproken van afstoting van een aantal kerntaken (4), 

verzoekt 

- de Tweede-Kamerfractie van 0166 erop toe te zien dat deze atoomtaken daadwerkelijk overeenkomstig'  
het verkiezingsprogramma in deze regeerperiode worden afgestoten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

M 0 T I E  

Nummer 1104 
Indieners Geerling Visch e.a. (regio Groningen) 
Woordvoerder 

Onderwerp EERSTE-KAMERVERKIEZINGEN in 1982 

De Algemene Ledenvergadering van 01 66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende 

- dat er in 1981 ontbindingsverkiezingen in verband met een grondwetswijziging ten behoeve van 
de Eerste Kamer zijn geweest, 

- dat dientengevolge de kandidaten, die ook reeds in 1980 gekandideerd waren en gekozen, zich 
opnieuw westen kandideren, 

- dat in 1981 deze leden van de Eerste Kamer wederom gekozen werden en wel met een mandaat van 
zes jaren en dat dit nu wederom moet gebeuren, maar nu met een mandaat van vier jaren, 

besluit 

- het landelijk (voorjaars-)kongres en/of het hoofdbestuur een uitspraak te ontlokken, waarin 
dit kongres zich uitspreekt voor het opnieuw gebruik maken van de voor de Eerste-Kamerverkiezingen 
van 1981 opgestelde volgorde van kandidaten, 

en gaat over tot de orde van da dag. 

Toelichting De EK-fraktie heeft zich mede door de kabinetsformatie nog niet of nauwelijks op haar 
werk kunnen storten en kan dus niet op haar werkzaamheden worden beoordeeld. 
Eet mandaat van 6 jaren in 1981 stijgt uit boven het mandaat van 4 jaren, te geven in 
1982. Op grond van het bovenstaande is de democratische functie van de voorverkiezingen 
dubieus geworden en bovendien lijkt  hat  wat overdreven om 
a. de leden 3x te laten kiezen in 4n jaar, 
b. de Eerste-Kamerkandidaten zich in 1980, 1981 en 1982 te laten presenteren, e.d.. 
Bovendien wat kost het allemaal weer niet! 



HOT IE 

IAJ RL,o3 

Nummer : liOS 
Indieners : Regio Groningen '  
Woordvoerder t Gerdjan Boekendijk 

Onderwerp t DEELTIJDARBEID 

OL-O,v\ q "VN\ 

0e Algemene Ledenvergadering van D 1 66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende 

- dat zowel het verkiezingsprogramma van D1 66, als het baneoplan van de regering, een hoge prioriteit 
toekennen aan het bevorderen van deeltijdarbeid, als instrument voor arbeidsherverdeling, 

- dat het vergroten van het aantal deeltijdbanen op een aantal praktische belemmeringen stuit, met als 
gevolg, dat vooral banen met eenvoudig, routinematig werk in deeltijdbanen worden gesplitst 
deze vooral door vrouwen worden vervuld en het scheppen van deeltijdbanen voor hogere functies vrijwel 
achterwege blijft, 

- dat het stimuleren van deeltijdarbeid, döor het geven van subsidie per gesplitste baan, dit eerder 
versterkt dan terugdringt, 

dringt er hij de fraktie op aan 

om met voorstellen te komen, tot een doelmatiger beleid ter stimulering van deeltijdarbeid, dat in elk 
geval zou moeten bestaan uit: 

1. algemene en specifieke voorlichting en eventueel advisering 
2. tegemoetkoming in de kosten van organisatieverandering ten behoeve van de invoering van deeltijdarbeid, 

zoals advieskosten, en verder 
3. een actief beleid bij de overheid zelf, mede vanwege de voorbeeldfunctie,  

an  gaat over tot de orde van de dag. 

HOT IE 
C 

Nummer t 1106 
\C Q' 

Indieners t PEAC (Politiek Emancipatie Aktiverings Centrum) 
Woordvoerder t Jacquelien Zoetenhorst 

Onderwerp t GEEN BELEMMERING EMANCIPATIEBELEID DOOR BEZUINIGINGEN 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende 

- dat ook D66 van mening is dat er bezuinigingen moeten plaatsvinden, 
- dat de uitgangspunten van het beleid zodanig moeten zijn dat zij de individuele ontplooiing en eigen 

verantwoordelijkheid van mensen niet belemmeren,_ 
- dat hieruit voortvloeit dat deze bezuinigingehet recent ontwikkeld emancipatiebeleid, zoals 
Individualisering van inkomens, stimulering van vrouwen tot deelname aan het arbeidsproces en 
volwasseneneducatie niet mogen treffen, 

verzoekt de frakties van D'66 in de vertegenwoordigende lichamen (eerste kamer, tweede kamer, provinciale 
staten, (deel) gekeenteraden, agglomeratieraden) 

- deze stellingname bij hun besluitvorming over te treffen bezuinigingsmaatregelen als uitgangspunt te nemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



c-IJ  87-03 

ibtf 
Nummer 1107 

Woordvoerder Marjan Visch 't 
Indieners PEAC (Politiek Emancipatie Aktiverings Centrum) 

Onderwerp DEELNAME ROUWEN IN PARTIJ-FUNIES 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende 

- dat voor D66 emancipatie een belangrijke doelstelling is, 
- dat daar mede onder verstaan wordt dat vrouwen en mannen in gelijke mate kunnen deelnemen aan 

besluitvorming over politieke en maatschappelijke vraagstukken, 
- dat echter deelname van vrouwen hieraan veelal belemmerd wordt door het feit dat zij inkomens- 
afhankelijk zijn van hun partner, 

- dat dit bijvoorbeeld ook geldt voor deelname aan het hoofdbestuur van D'GG, 

verzoekt het hoofdbestuur van D'66: 

- een regeling te treffenwaardoor vruwen in een dergelijke situatie niet om financiële redenen 
worden verhinderd zich kandidaat te stellen voor funkties in de Partij en met name in het 
hoofdbestuur, 

en gaan over tot de orde van de dag. 

MOTIE 

Nummer 1108 
Indieners Ina Klaasen en anderen 
Woordvoerder Fred de Vries 

Onderwerp DISKUSSIE IN DE DEMOCRAAT 

cXOv\ c Q.A&Z 

De Algemene Ledenvergadering van D 1 66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende 

- dat meningvormende diskussie binnen de partij van zeer wezenlijk belang is, 
dat er hiertoe behoefte bestaat aan een voor ieder individueel lid toegankelijk diskussieplatform, 

konstaterende 

- dat in het partijblad De Democraat voornamelijk ruimte wordt geboden voor mededelingen, verslagen en 
opinievorming vanuit het (landelijk) partijkader, en slechts zeer weinig ruimte voor de in de 
overwegingen bedoelde diskussie, 

verzoekt het Hoofdbestuur 

- om in samenwerking met de redaktie van De Democraat de prioriteiten te verleggen ten gunste van deze 
diskussie, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting zie de in De Democraat van maart 1982 gepubliceerde lezersbrief. 

MO T I E 



MOT I  

Nummer 1109 
Indieners S.P. van Leeuwen en anderen 
Woordvoerder R. Stoutjesdijk 

Onderwerp AANLEG RIJKSWEG 11 (Leiden-aodegraven) 

I- t-J %o3 

f\ ccxh3&r LtVJ\ V 

De Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering 'bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende dat 

- de aanleg van Rijksweg 11 (Bodegraven-Leiden) een ingrijpende aantastin' betekent van het groene hart 
van Zuid-Holland, 

- de verkeersintensiteit op het bestaande traject niet zodanig is dat daardoor de aanleg van een nieuwe 
Rijksweg gerechtvaardigd wordt, 

- uit tellingen blijkt dat de verkeersintensiteit op het betreffende traject de laatste jaren stabiliseert  
em  zelfs afneemt, 

- met betrekkelijk weinig kosten een verhoging van de frequentie van het openbaar vervoer (trein) te 
realiseren is, 

- een ringweg Om Alphen a/d Rijn de verkeersproblemen van doorgaand verkeer in Alphen a/d Rijn oplost, 

in van oordeel dat 

- de besluitvorming over .de aanleg van Rijksweg 11 moet worden uitgesteld tot ervaring is opgedaan met de 
frequentie-verhoging van het openbaar vervoer; 

spreekt als haar mening uit dat 

- de frequentie van de spoorverbinding Utrecht-Leiden z..s.m. verhoogd moet worden, 
- de aanleg van een rondweg om Alphen a/d Rijn bevorderd moet worden; 

draagt op aan 

- de D'66-fracties in Kamers, Provinciale Staten en Gemeenteraden dit standpunt - indien deze zaken in de 
betreffende organen aan de orde komen - uit te dragen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



MOTIE 

Nummer : 51 
Indieners : Ernst van Altena e.a. 
Woordvoerder : Joyce C. Sonnega 

Onderwerp : GESPREIDE CONTRIHUTIEHETALING 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende dat 

- D'66 blijkens haar uitgangspunten in het bijzonder wenst op te komen voor de zwakkeren in de samenleving; 
- dat het deze zwakkeren dan ook mogelijk gemaakt dient te worden aan de besluitvorming binnen D 1 66 deel te nemen; 
- dat vooral voor da laagstbetaalden in onze maatschappij een jaarlijkse contributieafdracht een grote hindernis 
voor het lidmaatschap vormt; 

- dat plannen van het Hoofdbestuur om Leden met een inkomen tot / 30.000,- de mogelijkheid te bieden hun contributie 
halfjaarlijks te voldoen, terwijl pas Leden met een inkomen bdven 1 30.000,- ook tot kwartaalbetaling zouden mogen 
overgaan, aan de laagstbetaalden te weinig soelaas biedt en bovendien voor deze categorie een discriminatie inhoudt; 
dat juist de categorieên tot t 30.000,- gebaat zijn bij de mogelijkheid tot betaling van een maandcontributie; 

- dat i.v.m. extra administratiekosten en renteverlies een geringe opslag bij betaling in termijnen redelijk 
geacht mag worden; 

is van oordeel dat: 

- het ER zodanig gewijzigd dient te worden, dat bij deelbetaling van de contributie het stemrecht kan worden uitge-
oefend op vertoon van een machtiging tot automatische afschrijving; 

- contributiebetaling per maand/kwartaal/halfjaar/jaar voor alle leden naar keuze mogelijk gemaakt dient te worden; 
- hiervoor een betalingssysteem ontwikkeld moet worden waarin compensatie voor kosten en renteverlies verwerkt is; 

draagt het Hoofdbestuur op: 

- het Huishoudelijk Reglement in genoemde zin aan te passen; 
- een zodanige contributiebetalingsregeling op de kortst mogelijke termijn in te voeren. 

Toelichting.- 

De indieners willen de volgende contributieregeling aan het EB suggereren: 

contributie 
inkomen per jaar per jaar per halfjaar per kwartaal per maand 

contributie 
inkomen per jaar per jaar per halfjaar per kwartaal per maand 

tot f 20.000,- t 40,- / 23,10 --- t 5,-- 
1 30.000,- f 60,- t 33,40 --- f 7,50 
/ 40.000,- t 90,- / 48,85 t 23,90 f 10,50 
t 50.000,- t 120,- f 64,30 t 33,70 / 13,50 
t 60.000,- f 150,- / 79,75 t -41,50 / 16,50 
t 70.000,• t 19o,- / 102,85 / 51,90 t 20,50 

/ 230,- t 120,95 t 62,30 / 24,50 
f 90.000,- 
en hoger f 270,- / 141,55 1 72,70 / 28,50 



MOTIE 

( !J  

Nummer : 52 !b 14 
Indieners Marieke Cohen Jehoram-van der Horst  e.a. I 

Woordvoerder Marieke Cohen Jehoram-van der Horst 

Onderwerp VOORSTEL CONTRIBJrIEREGELING TCD 2 p.9 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te ' Amersfoort, 

overwegende dat 

in het voorstel alleen de hoogste inkomens in maandtermijnen kunnen betalen; 

is van oordeel dat 

met die mogelijkheid voor de hoogste inkomens een ongelijkheid wordt geschapen, die bovendien nog geld kost. 

besluit 

deze mogelijkheid tot maandelijkse betaling te schrappen. 

MOTIE 

Nummer : 53 
Indieners : Marieke Cohen Jehoram-van der Horst e.a. 
Moordvoerder : Marieke Cohen Jehoram-van der Horst 

Onderwerp : VOORSTEL CONTRIBtJTIEREGELING TCD 2 p.9 

De Algemene Ledenvergadering van D1 66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende dat 

dit voorstel onduidelijkheid schept ten aanzien van nieuwe leden en de rechtsgeldigheid van de randvoorwaarden; 

Is van oordeel dat 

de rechten van nieuwe leden onomstotelijk dienen vast te staan; 

besluit 

de toelichtende tekst in het voorstel op te nemen, zodat er komt te staan: De betaling van de contributie kan in 
termijnen plaatsvinden op voorwaarde dat een incassomachtiging wordt afgegeven of een machtiging tot periodieke 
afschrijving van een rekening bij de PCGD of bij een bank wordt verstrekt.' 

en daaraan toe te voegen: 

'Een nieuw lid is de eerste maal ten minste de minimumcontributie in 1x verschuldigd. 

Toelichting: 

Deze voorwaarde is noodzakelijk om geschillen over actief en passief kiesrecht te voorkomen en de stemgerechtigdheid 
onomstotelijk vast te stellen. 



1  40  FAU  

OT IE 

Nummer 51 
Indieners : Ernst van Altena e.a. 
Noordvoerder Joyce C. Sonnega 

Onderwerp : GESPREIDE CONTRIBUTIEBETALING 

~~

px'  . . k, k 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende dat 

- D'GG blijkens haar uitgangspunten in het bijzonder wenst op te komen voor de zwakkeren in de samenleving; 
- dat het deze zwakkeren dan ook mogelijk gemaakt dient te worden aan de besluitvorming binnen D'66 deel te nemen; 
- dat vooral voor cI laagstbetaalden in onze maatschappij een jaarlijkse contributieafdracht een grote hindernis 
voor het lidmaatschap vormt; 

- dat plannen van het Hoofdbestuur om leden met een'inkomen tot t 30.000,- de mogelijkheid te bieden hun contributie 
halfjaarlijks te voldoen, terwijl pas leden met een inkomen bdven 1 30.000,- ook tot kwartaalbetaling zouden mogen 
overgaan, aan de laagstbetaalden te weinig soelaas biedt en bovendien voor deze categorie een discriminatie inhoudt; 

- dat juist de categorien tot t 30.000,- gebaat zijn bij de mogelijkheid tot betaling van een maandcontributie; 
- dat i.v.m. extra administratiekosten en renteverlies een geringe opslag bij betaling in termijnen redelijk 
geacht mag worden; 

is van oor&ee3. dat: 

- het ER zodanig gewijzigd dient te worden, dat bij deelbetaling van de contributie het stemrecht kan worden uitge-
oefend op vertoon van een machtiging tot automatische afschrijving; 

- contributiebetalirig per maand/kwartaal/halfjaar/jaar voor alle leden naar keuze mogelijk gemaakt dient te worden; 
• hiervoor een betalingssysteem ontwikkeld moet worden waarin compensatie voor kosten en renteverlies verwerkt is; 

draagt het Hoofdbestuur op: 

- het Huishoudelijk Reglement in genoemde zin aan te passen; 
- een zodanige contributiebetalingsregeling op de kortst mogelijke termijn in te voeren. 

Toelichting: 

De indieners willen de volgende contributteregelirig aan het HE suggereren: 

contributie 
inkomen per jaar per jaar per halfjaar per kwartaal per maand 

contributie 
inkomen per jaar per jaar per halfjaar per kwartaal per maand 

tot t 20.000,- 1 40,- t 23,10 --- t S,-- 
t 30.000,- 1 60,- t 33,40 --- / 7,50 
1 40.000,- f 90,- t 48,85 t 25,90 1 10,50 
f 50.000,- t 120,- f 64,30 / 33,70 t 13,50 
t 60.000,- f 150,- f 79,75 F -41,50 1 16,50 
j 70.000,- / 19Ô,- t 102,85 t 51,90 1 20,50 

. 
80.000,- 1 230,- t 120,95 t 62,30 1 24,50 

t 90.000,- 
en hoger t 270,- t 141,55 F 72,70 1 28,50 

T) 
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t 



52 
Marieke Cohen Jehoram-van der Eerst e.a. 

woordvoerder : Marieke Cohen Jehoram-van der Eerst ~%/ 

Dnderwerp VOORSTEL CONTRIBCYrIEREGELING TCD 2 p.9 - 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te' Amersfoort, 

overwegende dat 

in het voorstel alleen de hoogste inkomens in maandtermijnen kunnen betalen; 

is van oordeel dat 

met die mogelijkheid voor de hoogste inkomens een ongelijkheid wordt geschapen, die bovendien nog geld kost. 

besluit 

deze mogelijkheid tot maandelijkse betaling te schrappen. 

M 0 T IE 

wummer 53 
Indieners : Marieke Cohen Jehoram-van der Horst e .a.  
Woordvoerder Marieke Cohen Jehoram-van der Horst 

V/P 
Onderwerp : VOORSTEL CONTRIBUTIEREGELING TCD 2 p.9 

De Algemene Ledenvergadering van D66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende dat 

dit voorstel onduidelijkheid schept ten aanzien van nieuwe leden en de rechtsgeldigheid van de randvoorwaarden; 

is van oordeel dat 

de rechten van nieuwe leden onomstotelijk dienen vast te staan; 

besluit 

de toelichtende tekst in het voorstel op te nemen, zodat er kotst te staan: "De betaling van de contributie kan in 
termijnen plaatsvinden op voorwaarde dat een incassomachtiging wordt afgegeven of een machtiging tot periodieke 
afschrijving van een rekening bij de PCGD of bij een bank wordt verstrekt. 

art daaraan toe te voegen: 

Een nieuw lid is de eerste maal ten minste de minimumcontributie in  lx  verschuldigd." 

roelichting: 

Deze voorwaarde is'.noodzakelijk om geschillen over actief en passief kiesrecht te voorkomen en de stemgerechtigdheid 
onomstotelijk vast te stellen. 



4OTIE - 

Nummer 1101 
Indieners : Algemene Regiovergadering IJsselmeerpolders 
Woordvoerder J. Bosma t/Ät~ 

—_ 1 

Onderwerp PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN VAN 24 MAART 1982 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende dat 

- het gebied van de IJsselmeerpolders voor het grootste deel niet - en in een kleiner deel tijdelijk - 
is ingedeeld; 

- momenteel ca. 100.000 inwoners van dit gebied dus niet kunnen deelnemen aan de a.s. verkiezingen van de 
provinciale staten en mede daardoor geen invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer 
van het Parlement; 

- de Adviesraad van D'66 in haar vergadering van 27 februari j.l. heeft uitgesproken dat in ieder geval voor 
1 januari 1985 de definitieve provincie-wording van de IJsselmeerpolders een feit dient te zijn; 

- de noodzaak om als provinciale eenheid taken te vervullen op het gebied van waterhuishouding, ruimtelijke 
ordening en milieu zich dagelijks manifesteert; 

spreekt als haar mening uit dat 

op zo kort mogelijke termi.jn, doch uiterlijk per 1 januari 1985 de instelling van een provincie IJsselmeer 
polders een feit dient te zijn. :3 

- 

MOTIE 

Nummer 1102 
Indieners Regio Friesland 
Woordvoerder Peter Bos 

Onderwerp FRIESE COMMISSARIS DER KONINGIN 

De Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende - - 

- dat de Provinciale Staten bij de profielschets van de nieuwe Commissaris der Koningin niet tot een 
meerderheidsvoordracht heeft kunnen komen, 

- dat Friesland gezien de politieke verhoudingen in de Provinciale Staten het beste een D'66-er als 
Commissaris der Koningin kan hebben, 

- dat 0166 als vierde grote partij in het land nog niet een Commissaris der Koningin heeft, 

verzoeke de Tweede-Kamerfractie en het Hoofdbestuur van D'66 

- al hun invio or Friesland een D 166-er als Commissaris der Koningin benoemd te 
ef, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Nummer 1103 
Indieners Afd. Utrecht 11, 0~ 
Woordvoerder 

Onderwerp AFSTOTEN KERNTAKEN 

De Algemene Ledenvergadering van 0'66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende 

- dat D166 regeringsverantwoordelijkheid draagt, 
- dat D'66 ingevolge haar verkiezingsprogramma streeft naar terugdringing van de rol van de 
kernbewapening, 

gelezen hebbende 

- 
het verkiezingsprogramma waar wordt besproken van afstoting van een aantal. kerntaken (4), 

verzoekt 

- 
de Tweede-Kamerfractie van D'66 erop toe te zien dat deze atoomtaken daadwerkelijk overeenkomstig' 
het verkiezingsprogramma in deze regeerperiode worden afgestoten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

N 0 T I S 

Nummer 1104 
Indieners Geerling Visch e.a. (regio Groningen) 
Woordvoerder 

Onderwerp EERSTE-KAMERVERKIEZINGEN in 1982 

De Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende 

- dat er in 1981 ontbindingsverkiezingen in verband met een grondwetswijziging ten behoeve van 
de Eerste Kamer zijn geweest, 

- dat dientengevolge de kandidaten, die ook reeds in 1980 gekandideerd waren en gekozen, zich 
opnieuw moesten kandideren, 
dat in 1981 deze leden van de Eerste Kamer wederom gekozen werden en wel met een mandaat van 
zes jaren en dat dit nu wederom moet gebeuren, maar  mu  met een mandaat van vier jaren, 

besluit 

- het landelijk (voorjaars-)kongres en/of het hoofdbestuur een uitspraak te ontlokken, waarin 
dit kongres zich uitspreekt voor het opnieuw gebruik maken van de voor de Eerste-Kamerverkiezingen 
van 1981 opgestelde volgorde van kandidaten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting De 5K-fraktie heeft zich mede door de kabinetsformatie nog niet of nauwelijks op haar 
werk kunnen storten en kan dus niet op haar werkzaamheden worden beoordeeld. 
Het mandaat van 6 jaren in 1981 stijgt uit boven het mandaat van 4 jaren, te geven in 
1982. Op grond van het bovenstaande is de democratische functie van de voorverkiezingen 
dubieus geworden en bovendien lijkt het wat overdreven om 
a. de leden 3x te laten kiezen in 4n jaar, 
b. de Eerste-Kamerkandidaten zich in 1980, 1981 en 1982 te laten presenteren, e.d.. 
Bovendien wat kost het allemaal weer niet! 



1105 
Regio Groningen 
Gerdjan Roekendijk 

Onderwerp : DEELTIJDARBEID 

De Algemene Ledenvergadering van D66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende 

- dat zowel het verkiezingsprogramma van D66, als het banenpian van de regering, een hoge 9rioriteit 
toekennen aan het bevorderen van deeltijdarbeid, als instrument voor arbeidsherverdeling, 

- dat het vergroten van het aantal deeltijdbanen op een aantal praktische belemmeringen stuit, met als 
gevolg, dat vooral banen met eenvoudig, routinematig werk in deeltijdbanen worden gesplitst 
deze vooral door vrouwen worden vervuld en het scheppen van deeltijdbanen voor hogere functies vrijwel 
achterwege blijft, 

- dat het, stimuleren van deeltijdarbeid, door het geven van subsidie per gesplitste baan, dit eerder 
versterkt dan terugdringt, 

Iringt er bij de fraktie op aan 

m met voorstellen te komen, tot een doelmatiger beleid ter stimulering van deeltijdarbeid, dat in elk 
;eval zou moeten bestaan uit: 

1. algemene en specifieke voorlichting en eventueel advisering 
. tegemoetkoming in de kosten van organisatieverandering ten behoeve van de invoering van deeltijdarbeid, 
zoals advieskosten, en verder 

3. een actief beleid bij de overheid zelf, mede vanwege de voorbeeldfunctie, 

n gaat over tot de orde van de dag. 

0 T I E 

unmer 
ndieners 
oordvoerder 

/ 

1106 
PEAC (Politiek Emancipatie Aktiverings Centrum) 

cquelienSoetnhorst ) 
JT 

nderwerp : GEEN BELEMMERING EMANCIPATIEBELEID DOOR BEZUINIGINGEN 

e Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

verwegende 

dat ook 066 van mening is dat er bezuinigingen moeten plaatsvinden, 
dat de uitgangspunten van het beleid zodanig moeten zijn dat zij de individuele ontplooiing en eigen 
verantwoordelijkheid van mensen niet belemmeren, 
dat hieruit voortvloeit dat deze bezuinigingen het recent ontwikkeld emancipatiebeleid, zoals 
individualisering van inkomens imulering van vrouwen tot deelname aan het arbeidsproces en 
volwasseneneducatie nie niogeri treffen, 

srzoekt de frakties van D'66 in de vertegenwoordigende lichamen (eerste kamer, tweede kamer, provinciale 
baten, (deel) gekeenteraden, agglomeratieraden) 

deze stellingname hij hun besluitvorming over te treffen bezuinigingsmaatregelen als uitgangspunt te nemen, 

gaat over tot de orde van de dag. 

jok V. Vt) 

S 
- & U 0 

d0 cj4 



MOTIE 

Indieners 
uer 

: Emancipatie Akt17erings dentm) 
Woordvoerder Marjan Visch 

Onderwerp DEELNAME 1ROCJWEN IN PARTIJ-FUNKTIES -' 

De Algemene Ledenvergadering van D'68, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 7 
) 

overwegende - 

- dat voor D'GG emancipatie een belangrijke doelstelling is, 
- dat daar mede onder verstaan wordt dat vrouwen en mannen in gelijke mate kunnen deelnemen aan 
besluitvorming over politieke en maatschappelijke vraagstukken, 
dat echter deelname van vrouwen hieraan veelal belemmerd wordt door het feit dat zij inkomens- 
afhankelijk zijn van hum partner, 

- dat dit bijvoorbeeld ook geldt voor deelname aan het hoofdbestuur van D66, 

verzoekt het hoofdbestuur van 

een regeling waardoor vrwen in een dergelijke situatie niet om financiële redenen 
-kandidaat %' stellen voor funkties in de partij en met name in het f worden verhinderd zich  

hoofdbestuur, / 
gaat over tot de orde vandé dag. 

L '%f /2 1rkft_  

17  
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Nummer 1108 t\ 
Indieners Ina Klaasen en anderen I 
-- -i-- Woordvoerder Vries Fred ae vries 

Onderwerp : DISKUSSIE IN DE DEMOCRAAT 

De Algemene Ledenvergadering van D'GG, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Ainersfçort, 

overwegende 

- dat meningvormende diskussie binnen de partij van zeer wezenlijk belang is, 
- dat er hiertoe behoefte bestaat aan een voor ieder individueel lid toegankelijk diskussieplatform, 

konstaterende 

- dat in het partijblad De Democraat voornamelijk ruimte wordt geboden voor mededelingen, verslagen en 
opinievorming vanuit het (landelijk )  partijkader, en slechts zeer weinig ruimte voor de in de 
overwegingen bedoelde diskussie, 

verzoekt het Hoofdbestuur  

- om in samenwerking met de redaktie van De Democraat de prioriteiten te verleggen ten gunste van deze 
diskussie, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting zie de in De Democraat van maart 1982 gepubliceerde lezersbrief. 

MOTIE 
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MÖTIE 

7 O Ci/ 
Nummer 1109  
Indieners 1 J.P. van Leeuwen en anderen / 
Woordvoerder R Stoutjesdijk  

Onderwerp AANLEG RIJKSWEG 11 (Leiden-Bodegraveri) 

De Algemene Ledenvergadering van D66, in vergadering bijeen op 20 maart 1982 te Amersfoort, 

overwegende dat 11  
- de aanleg van Rijksweg 11 (Bodegraven-Leiden) een ingrijpende aantasin tekent van het groene hart 

van Zuid-Elolland, 
- de verkeersintensiteit øp het bestaande traject niet zodanig is dat daardoor de aanleg van een nieuwe 
Rijksweg gerechtvaardigd wordt, 

- uit tellingen blijkt dat de verkeersintensiteit op het betreffende traject de laatste jaren stabiliseert 
en zelfs afneemt, 

- met betrekkelijk weinig kosten een verhoging van de frequentie van het openbaar vervoer (trein) te 
realiseren is, 

- een ringweg om Alphen a/d Rijn de verkeersproblemen van doorgaand verkeer in Alphen a/d Rijn oplost, 

in van oordeel dat 

- de besluitvorming over de aanleg van Rijksweg 11 moet worden uitgesteld tot ervaring is opgedaan met de 
frequentie-verhoging van het openbaar vervoer; 

spreekt als haar mening uit dat 

- de frequentie van de spoorverbinding Utrecht-LeidenTs.m. verhoogd moet worden, 
- de aanleg van een rondweg om Alphen a/d Rijn bevorderd moet woen; 

aan / 
- de D'66-2racties in Kamers, Provinciale Staten en Gemeenteraden dit standpunt - indien deze zaken in de 
betreffende organen aan de orde komen - uit te dragen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

\J 

I 

/ 



7oo 
De Algemene Regio Vergadering van D'66 in Noord-Holland, op 17 maart 1962 

te Amsterdam bijeen, 

gehoord de discussie op de Regioraad d.d. 3 maart 1982 over de lioofdbestuurs- 

motie Decentralisatie, 

besluitde volgende motie aan de Algemene Leden Vergadering van D'66 op 

20 maart 1982 voor te leggen: 

"De Algemene Leden Vergadering van D'66, op 20 maart 1982 te Amersfoort 

bijeen, 

kennis genomen hebbende van de ontwerp-motie Decentralisatie van het 

hoofdbestuur van D'66, 

overwegende 

- dat juist waar over decentralisatie gesproken wordt, besluitvorming 

van onder af behoort te geschieden, 

- dat de strekking van deze motie te belangrijk is om hierover te beslui- 

ten zonder diepgaande discussie in alle partijgeledingen, 

- dat onvoldoende tijd voor discussie op afdelings- en regioniveau ter 

beschikking was, 

besluit 

de motie Decentralisatie van de agenda af te voeren 

en gaat over tot de orde van de dag." 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Regiobestuur Noord-Holland 

ij ,g/03/Xz. 
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MOTIE .n 
-- 

( L 
Nummer 
Indieners Algemene Regiovergadering IJsselmeerpolders 
Woordvoerder : J. Bosma 

Onderwerp PROV. STATENVERKIEZINGEN VAN 24 MAART 1982 

Voorstel : 
L 

zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk per 1 januari 1985 dient de instelling 
van een provincie IJsselmeerpolders een feit te zijn. 

((T 

iccA. 

Toelichting : - dat het gebied van de IJsselmeerpolders voor het grootste deel niet - en in een 
kleiner deel tijdelijk - is ingedeeld 

- dat momenteel ca. 100.000 inwoners van dit gebied dus niet kunnen deelnemen aan de 
a.s. verkiezingen van de Prov. Staten en mede daardoor geen invloed kunnen 
uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer van het parlement 

- dat de Adviesraad van D'66 in haar vergadering van 27 februari j.l. heeft uitgesproken 
dat in ieder geval voor 1 januari 1985 de definitieve provincie-wording van de 
IJsselmeerpolders een feit dient te zijn 

- dat de noodzaak om als provinciale eenheid taken te vervullen op het gebied van 
waterhuishouding, ruimtelïjke.ordening en milieu zich dagelijks manifesteert. 



I E /  

Nummer 
Indieners Peter Bos (Regio Friesland) 
Woordvoerder Peter Bos 

Onderwerp : FRIESE COMMISSARIS DER KONINGIN 

Voorstel verzoekt de Tweede Kamerfraktie en het H ofdbestuur van D'66 

- al hun invloed uit te oefenen voor Frie land een D'66.-er als  Commissar  
benoemd te kri en  died  d&e&n hete 

- alle andere partij_poli  eke  overwegingen 

7o1 
/ cccf 

2,3 

as--het Frjs_ zowel actief als passief 
achterWe te laten. 

Toelichting :iDe  Prov. Staten heeft bij de profielschets van de nieuwe Commissaris der Koningin niet tot een 
me erderheidsvoordracht kunnen komen. 
Friesland kan gezien de politieke verhoudingen in de Prov. Staten het beste een D'66 er als 
Commissaris der Koningin hebben. 
D'66 als vierde grote partij in het land heeft nog niet igér(C=o~saris der Koningin. 

1~ 
1 - ~ L.A 

e ~ , k"g \4 // 
/: 

I- ( CC. 

- 

~,-frc E- 
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M 0 T I E 
1 / 

Nummer 
Indieners Afd. Utrecht / 
Woordvoerder 

Onderwerp : AKTEJELE POLITIEKE MOTIES 

Voorstel verzoekt de Tweede Kamerfraktie van D'66 erop toe te zien dat deze ken 
daadwerkelijk overeenkomstig het verkiezingsprogramma in deze rege rio e 
worden afgestoten. 

Toelichting overwegende dat D1 66 regeringsverantwoordelijkheid draagt 
overwegende dat D'66 ingevolge haar. verkiezingsprogramma streeft naar terugdringing 
van de rol van de kernbewapening 
gelezen hebbende het verkiezingsprogramma waar wordt gesproken van afstoting van een 
aantal kerntaken 

011 
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MOTIE 

Nummer 
Indieners Geerling Visch e.a. •Regio Friesland 
Woordvoerder S - 

Onderwerp : le KAMERVERKIEZINGEN IN 1982 LEk 

Voorstel Het landelijk (voorjaars) congres en/of het H.B. een uitspraak te ontlokken waarin dat 
congres zich uitspreekt voor het opnieuw gebruik maken van de voor de Eerste Kamer-
verkiezingen van 1981 opgestelde volgorde van kandidaten. 

Toelichting De Eerste Kamer-fractie heeft zich mede door de kabinetsformatie nog niet of nauwelijks 
op haar werk kunnen storten en kan dus niet op haar werkzaamheden worden beoordeeld. 
Het mandaat van 6 jaren in 1981 stijgt uit boven het mandaat van 4 jaren te geven in 
1982. 
Op grond van het bovenstaande is de democratische functie van de voorverkiezingen 
dubieus geworden en bovendien lijkt het wat overdreven om 
a. de leden 3x te laten kiezen in één jaar 
b. de Eerste Kamer kandidaten zich in 1980,1981 en 982 te laten presenteren e.d. 
Bovendien wat kost het allemaal weer niet 



MOTIE 

Nummer 
Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : Gerdjan Hoekendijk (050-137913) 

Onderwerp : DEELTIJDARBEID 

Voorstel : dringt er bij de fractie op aan, om met voorstellen te komen, tot een doelmatiger beleid ter' 
stimulering van deeltijdarbeid, dat in elk geval zou moeten bestaan uit: 

1. Algemene en specifieke voorlichting en evt. adiisering 
2. Tegemoetkoming in de kosten van organisatie verandering t.b.v. de invoering van deeltijdarbeid, 

zoals advieskosten, 
en verder, 
3. Een actief beleid bij de overheid zelf, mede vanwege de voorbeeldfunctie. 

Toelichting : (1) dat zowel het verkiezingsprogramma van D'66, als het van de regering, een hoge 
prioriteit toekennen aan het bevorderen van deeltijdarbeid, als instrument voor arbeidsherverdeling. 

(2) dat het vergroten van het aantal deeltijdbanen op een aantal praktische belemmeringen stuit, 
met als gevolg, dat vooral banen met eenvoudig, routinematig werk in deeltijdbanen worden 
gesplitst, deze vooral door vrouwen worden vervuld en het scheppen van deeltijdbanen voor 
hogere functies vrijwel achterwege blijft. 

(3) dat het stimuleren van deeltijdarbeid, door het geven van subsidie per gesplitste baan, dit(
/ 
 /. 2 

eerder versterkt dan terugdringt. ' - 
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MOT I 
C„,O  —T  

Nummer 

!EEE! 
Voorstel (Te fracties van D'66 worden verzocht in de vertegenwoordigende lichamen (Eerste Kamer, 

Tweëde Kamer, Provinciale Staten, (Deel)-gemeenteraden, agglomeratieraden) de 
stellincrnambij hun besluitvorming over te treffen bezuinigingsmaatregelen als 

( uigangspunt te nemen. 
-C aileml~ 

verwegende, dat ook D'66 van mening is dat er bezuinigingen moeten plaatsvinden, 
t de uitgangspunten van het beleid zodanig moeten zijnjdat zij de individuele 

ooiing en eigen verantwoordelijkheid van mensen belemmeren, 
t hieruit voortvloeit dat deze bezuini in het recent ontwikkeld emancipatiebeleid, LLk43 
Dals indvidualiseriing Va in , stimulering van vrouwen tot deelname aan het 
rbeidsproces en volwasheneduc  ie niet mogen treffen. 

- 



M 0 T I E 
 

Nummer  
Indieners : PEAC  
Woordvoerder Marjan Vis, afd. Sneek  

Onderwerp 

Voorstel Verzoekt het hoofdbestuur van D1 66 een regeling te treffen waardoor vrouwen in ondergenoemde 
situatie niet om financiële redenen worden verhinderd zich kandidaat te stellen voor functies 
in de partij en met, name in het hoofdbestuur. , 

Toelichting : Dat voor D'66 emancipatie een belangrijke doelstelling is.: 
Dat daar mede onder verstaan wordt dat vrouwen en mannen in gelijke mate kunnen deelnemen 
aan besluitvorming over politieke en maatschappelijke vraagstukken. 
Dat echter deelname van vrouwen hieraan veelal belemmerd wordt door het feit dat zij 
inkomensafhankelijk zijn van hun partner. 
Dat dit bijvoorbeeld ook geldt voor deelname aan het hoofdbestuur van D'66. 



M O.T I E  

Nummer 
Indieners : Ina Klaasen, Pauline van Tets, Martin Maassen, lente Schokking, Renso Kamps, Ad van Tiel, 

Stijn Verbeeck, Fred de Vries, Arthie Schimmel, Jopie Maichton 
Woordvoerders: Ed Veenstra, Karel Klaver, Marie L. Tiesinga, Kitty Warburg, J.Mik-Heuff 

Onderwerp 

Voorstel : Verzoekt het Hoofdbestuur om in samenwerking met de redaktie van "De Demokraat" de 
prioriteiten te verleggen ten gunste van deze discussie. 

Toelichting : overwegende, 
- dat meningvormende discussie binnen de partij van zeer wezenlijk belang is, 
- dat er hiertoe behoefte bestaat aan een voor ieder individueel lid toegankelijk 
discussieplatform. 

constaterende, 
- dat in het partijblad "De Demokraat" voornamelijk ruimte wordt geboden voor 
mededelingen, verslagen en opiniejonijpyanuit het (landelijk) partijkader, 
en slechts zeer weinig ruimte voor de in de overwegingen bedoelde discussie. 

Zie de in "De Demokraat" van maart 1982 gepubliceerde lezersbrief. 

.4 



MOTIE 
. /M //q A 

Nummer 
Indieners J.P. van Leeuwen en anderen 
Woordvoerder R. Stoutjesdijk 

Onderwerp ; AANLEG RIJKSWEG 11 (LEIDEN - BODEGRAVCN) 

Voorstel : De ALV is van oordeel dat de besluitvorming over de aanleg van Rijksweg 11 moet worden 
uitgesteld tot ervaring is opgedaan met de frequentie-verhoging van het openbaar vervoer. 

spreekt haar mening uit dat de frequentie van de spoorverbinding Utrecht - Leiden 
z.s.m. verhoogd moet worden 

de aanleg van een rondweg om Aiphen a/d Rijn bevorderd 
moet worden4 

—draagt op aan de D'6 fracties in. Kamers, Provinciale Staten en Gemeenteraden dit 
standpunt ~ indien deze zaken in de betreffende organen aan de orde komen - uit te dragen. 

Toelichting overwegende dat 
de aanleg van Rijksweg 11 (Bodegraven - Leiden) een ingrijpende aantasting betekent van 
het groene hart van Zuid Holland, 

- de de verkeersintensiteit op het bestaande traject niet zodanig is dat daardoor de 
aanleg van een nieuwe Rijksweg gerechtvaardigd wordt, 

- uit tellingen blijkt dat de verkeersintensiteit op het betreffende traject de laatste 
jaren stabiliseert en zelfs afneemt, 

- met betrekkelijk weinig kosten een verhoging van de frequentie van het openbaar vervoer 
(trein) te realiseren is, 
een ringweg om Alphen a/d Rijn de verkeersproblemen van doorgaand verkeer in Alphen a/d 
Rijn oplost. 

H  

II 
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M 0 T I E . 

Nummer t P,  

Indieners B. Bakker 
Woordvoerder  : nog onbekend 

Onderwerp  

Voorstel Draagt het hoofdbestuur op een uitgewerkt voorstel voor een ander economisch / 
scenario op zeer korte termijn aan de fractie van de- Tweede en Eerste Kamer 

 voor te leggen. 
 

Toelichting Constaterende dat er grote politieke meningsverschillen bestaan over de te nemen 
bezuinigingsmaatregelen, . 

. iIIIITITTzT 

:V1 mening dat D'66 op korte termijn met een redelijk alternatief sociaal-economisch 
scenario moet komen . 

. 

van mening, dat de netto-netto koppeling gehandhaafd moet blijven, 
. 

dat ook in het huidige economische klimaat, het in ons beleidsprogramma 
bepleite individualiseringsstreven in de inkomens- en uitkeringssfeer 
overeind moet blijven 

dat de koopkracht binnen de grenzen van het regeeraccoord gehandhaafd 
moet blijven, dat gestreefd moet worden naar herstel van investeringen 
en werkgelegenheid . 

.,van mening, dat de lijn van alleen bezuinigen en matigen niet aan deze voorwaarden 
voldoet 

. 
. 

van mening, dat een ander, door voraanstaande economen bepleit economisch scenario = 

bestaande uit loonbevriezing in combinatie met belastingverlaging wel aan deze 
voorwaarden voldoet, en derhalve in de discussie moet worden betrokken. . 
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Vloorclvool. Ic;hct C. 
tl C 

Onderwerp gespreide contrihutiebetaling 

De ALV v, op 20 maart 1982 te Amersfoort in vergadering b'Leen, 

0vorwogon' dot: 

M66 bH lens haar uitgangs in het bijzonder wenst op to komen voor de 
zwakke:in in do samenleving; 

* dat heL t ze zwakkeren dan ook mogelijk gemaakt dient te worden aan de besi±t-
vorming toen d66 deel te nemen; 
dat vojit, voor de laagstbetaalden in onze maatschappij teen ;inniijkse contri-
butieaintracht  eon  grote hindernis voor het lidmaatschap vormt; 
dat pin;ion van het hoofdbestuur om leden met een inkomen tol; 0000,- de moge-
lijkheid to bieden hun contributie halfjaarlijks te voldoen, terwijl pas loden 
met een inkomen b6ven 30.000,- ook tot kwartaalbetaling zouclon mogen overgaan, 
aan de :t,nLgstbotaalclen te weinig soelaas biedt en bovendien voor deze categorie 
een dicoolminatie inhoudt; 

— dat juiL do categonien tot 30.000,- gebaat zijn bij de moge] ilkheid tot beta-
ling van een maandcontributie; 

— dat invnn extra administratiekosten en renteverlies een gcr:ivgo opsla-  bij 
betaling in termijnen redelijk geacht mag worden; 

Is van ooHeel dat: 

— het  HR  vodanig gewijzigd dient te worden, dat bij deelbetaling vaii de contribu-
tie hot a Lemrecht kan worden uitgeoefend op vertoon van een n !l;iging tot auto-
matisch.) afschrijving; 

— contri huLiebetaling per maand/kwartaal/halfjaar/jaar voor a laden naar keuze 
mogelijk gemaakt dient te worden; 

— hiervoc een betalingssysteem ontwikkeld moet worden waarin ' omsalie voor 
koeten ei renteverlies verwerkt is; 

Draagt be; d  op: 

— het Rit genoemde zin aan te passen; 
een zo( ige contnieutiebetalingsregeling op de kortst moge tonmi jn in l;e 
voeren 

Ondortel .ars 

/1 
'Cl  .\ e. 

tt 

toelichL g: dc indien?rs  willen  de  volgende  contributioregell ; on het HE 
suggere:con 
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