
POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66 

Verslag van de 32e ALGEMENE LEDENVERGADERING, gehouden op zaterdag 20 meert 1982 
in de  Flint  te Amersfoort. 

1. Qjrig 

De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering om 10.10 uur en heet een ieder 
hartelijk welkom. 
De congresleiding bestaat uit  Mw.  v.d.  Loo  en de heren Faassen en Jager. 

2. min notulen- en stemcommissie 
Het congres gaat accoord met de benoeming van de dames Berndsen en Post in de 
notulencommissie en de heren Strijers, Wessels en v. Ommen in de stamcommissie. 

3. Stenrnrocedure  

Zoals op het vorige congres is aangenomen zal niet meer met de mogelijkheid 
van blanko stemmen worden gewerkt. Men dient voor of tegen te stemmen. 

In verband met de recente gebeurtenissen in El Salvador vraagt het HB aan het 
congres er mee accoord te willen gaan om de punten 4 en 5 om te wisselen. Het 
congres gaat bij acclamatie accoord. 
Voorts maakt de congresleiding melding van een te laat ingezonden verzoek tot 
wijziging van de agenda door de afdeling Amstelveen. 
Het congres gaat bij acclamatie accoord met de congresagenda met dien verstande 
dat de punten 4 en 5 worden omgewisseld. 

5. Financin 

Jaarrekening 1981 

De penningmeester deelt mee dat de financile commissie de jaarrekening heeft 
goedgekeurd. De liquiditeitsbehoefte van de partij is hoog:opgelopen. Er bestaat 
een latente liquiditeitsbehoefte van ruim f380.000.- 
Er valt niet te verwachten dat dit gat zonder bijzondere maatregelen kan worden 
weggewerkt. 
Voorts dienen er maatregelen te worden genomen, die er voor zorgen dat het deel-
begrotingssystecri het committeringssysteem gaat werken. De penningmeesters 
kunnen alleen achteraf concluderen of de begroting is gevolgd. 
De begroting voor 1981 is praktisch gerealiseerd door ingrijpen van het HB. Over 
de inhoud en functie van de Democraat zal overlegd worden met de redactie. 
De gemiddelde opbrengst voor 1 82 werd'positief beïnvloed door de f15.- aktie. De 
vergadering is veel dank verschuldigd aan de leden, die hiertoe veel hebben bij-
gedragen. 
De partij zal maatregelen moeten treffen om tot uitbreiding van het aantal leden 
te komen. 
Per 1 juni 1982 zal de partij worden uitgebreid met een computer. 

Voorzitter financi4le commissie: 
De taak van de financile commissie is de vinger aan de pols te houden. Zij heeft 
vergaade bevoegdheden tot ingrijpen. Er bestaat een positief resultaat voor wat 
betreft de partij-resultaten in engere zin. Het is echter foutief dat het verkie-
zingsfonds op 31 december negatief stond. Het negatieve saldat dat ingelopen zou 
worden bestaat nog. Dat alles toch nog op zijn pootjes terecht is gekomen is dankzij 
het namen van speciale maatregelen van het HB. Hiervoor een waarderend woord. 
De continutteit dient voorop gesteld te worden. Er is een committeringssysteem en 
men dient zich daaraan te houden. De automatisering tot nu toe was veel to duur. 
En van de gevolgen van automatisering is de mogelijkheid om in termijnen te be-
talen. De financile administratie van SWB en partij is in een dienstenpakket 
ondergebracht. 
Het blijft jammer dat de schulden en bezittingen van de regio's en afdelingen 
niet zijn opgenomen. 
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De financile commissie brengt een positief advies uit over de jaarrekening 
van 1981 en adviseert het congres deze vast te stellen en goed te keuren. 
Bij acclamatie wordt de penningmeester gedechargeerd voor de jaarrekening tOl, 
stelt het congres de jaarrekening vast en hecht zij haar goedkeuring aan deze 
jaarrekening. 

Co ntributi eregeling 

Het congres stelt bij acclamatie de door het HB voorgestelde hoogte van de 
jaarcontributie  vast. 
De penningmeester: 
Vanuit het land zijn er verschillende verzoeken binnengekomen om de contributie 
gespreid te mogen betalen. Gezien het feit dat er geautoniseerd gaat worden is 
deze mogelijkheid thans aanwezig. Per termijn komt er f2,50 aan administratie-
kosten bij. Daarom wordt motie 51 door het HB afgewezen. De penningmeesters zijn 
bereid om, bij een groei van de partij, naar een systeem te zoeken waarbij dit 
wel mogelijk zou kunnen zijn. 

Behandeling van motie 51 

Indiener: Vindt het prettig dat het HB het eens is met de intentie. Acht het niet 
juist dat mensen met hoge inkomens kunnen kiezen, maar mensen met een minimum- 
inkomen in 1 keer moeten betalen. 
Sprekerslijst  
Hr.  Eijkenaar: Gelijkwaardigheid is een van de uitgangspunten van onze partij. De 
keuze die het HB had moeten maken was of allemaal per half jaar betalen of allemaal 
per maand of allemaal per jaar.  
Mw.  Cohen: Heeft over deze kwestie motie 52 ingediend. 
HB: Wanneer wij het systeem invoeren, zoals door indieners wordt voorgesteld, 
moeten de lagere inkomens 82% extra betalen, tegenover de hogere inkomens 12%;  dat 
is niet gelijkwaardig. 
Indiener: Het gaat niet om cijfers, maar om het principe. 
Motie 51 wordt in stemming gebracht en 2.angenomen. 

Motie 52 

Indiener: Stelt voor om de maandelijkse betalingsmogelijkheid te schrappen. 
HB: ontraadt deze motie. 
Motie 52 wordt in stemming gebracht  on  verworpen. 

Motie 53 

Indiener: Vraagt , extra aandacht voor de door haar vermelde toelichting. 
SprekersliJst  
Hr.  Eijkenaar: Is het eens met de motie. 
HB neemt de motie over. 
Motie 53 wordt zonder stemming aanvaard door het congres. 

5d. Voorstel regiobijdragge 1983 

Het congres gaat bij acclamatie accoord met dit voorstel. 
De financile commissie waarschuwt nog voor de financile consequenties van aanname 
van motie 51. 

4. Toespraak door de 

6. Presentatie kandidaten DB en vaste commissies 

De  hear  L.D. van der Toom, enige kandidaat voor de functie van secretaris Orga-
nisatie, wordt bij acclamatie benoemd. Dit geldt ook voor de heer R.F/M. Riem, 
enige kandidaat voor de functie van 2e publiciteitscordinator. 
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De kandidaten voor de Landelijke Verkiezingscommissie presenteren zich. Er zijn 
5 vacatures en 3 kandidaten. De heer D.  Pinto  en de dames E.A. Schreuder en 
J.M. Staal-Koornstra worden bij acclamatie benoemd. 
De kandidaten voor het PSVIbestuur presenteren zich. Er zijn 2 vacatures en 2 
kandidaten. Mevrouw L.A. SimiaSevenhuijsen en de heer W.C. Kiffen worden bij 
acclamatie benoemd. 

7. HB-resolutie Decentralisatie 

Vanwege de verstrekkende gevolgen bij de aanname van motie 700 wordt besloten 
deze motie eerst te behandelen, (Strekking motie 700: afvoering van de agenda 
van de resolutie) 
De indiener van motie 700 geeft een icorte toelichting op de motie: 
Een dergelijk belangrijk onderwerp behoort zijns inziens niet aldus afgedaan te 
worden. Een apart hoofdstuk in het beleidsprogram acht hij op zijn plaats. 
Sprerst:  
Hr.  de Lange; Ondersteunt de motie. Het past D 1 66 niet het onderwerp te behande-
len zonder de gebruikelijke interne procedure.  
Hr.  Anthonisse: Ondersteunt motie 700 eveneens. Ook hij acht de HB-resolutie van 
een slechte kwaliteit. 
HB: Het  FIB  deelt de overwegingen van motie 700; een uitgebreide discussie van 
onderaf (zeker bij een onderwerp als deze) is noodzakelijk. Het HB is het echter 
oneens niet de conlcusie van motie 700. Zij stelt voor de gedachte van amendement 
72 over te nemen.  
Hr.  de Lange: acht het goed de discussie nu te starten en is voor het voorstel 
van het HB, met dien verstande dat  hat  woord "uitgangspunten" wordt gewijzigd in 
"discussiepunten". 
Indien amendement 72 aldus wordt gewijzigd is men bereid motie 700 in te trekken. 

De congresleiding laat vervolgens in stemming brengen het voorstel om bij amende- 
ment 72 "uitgangspunten" te wijzigen in "discussiepunten", om vervolgens de overige 
amendementen nu niet meer aan de orde te stellen. 
Dit in stemming gebrachte ordevoorstel wordt aangenomen. 

Aldus is agendapunt 7 voor deze  ALIT  afgehandeld met uitzondering van amendement 71, 
dat niet door het congresbesluit wordt aangetast. 

Amendement 71 
HB-standpunt: afwijzen. Principi'le keuzes worden wel door andere principi'le keuzes 
begrensd. 
Na stemming is  amendement 71 verworpen. 

9. Introductie van  deli  lijsttrekkers voor de Provinciale Staten door J. Veldhuizen.,  

8, Toespraak door L.J. Brinkhorst 

Pauze en heropening om 14.10 uur 

Da partijvoorzitter bedankt de aftredende HB-leden J. Hollemans en H. Versloot voor 
hun inzet en het vele door hen verrichte werk. 

iO  Toespraak door J.Terlouw 

11. Actuele politieke moties 

Motie 1101 
Indiener: geen reactie.  
FIB:  Overnemen. 
Motie 1101 wordt overgenomen. 
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Motie 1102 
Indiener: De indiener betoogt dat het zaak is dat D 1 66 haar kans niet voorbij 
laat gaan bij een vacature voor de functie van Commissaris v.d. Koningin in  
Fri  eland. 

rslist 
• Een spreker wijst er op dat het systeem van benoeming van de CvdK geheel anders 
is dan het systeem dat D 1 66 in deze voorstaat. Hij acht het dan ook onkies de CvdK 
aldus te promoten. 
• Een volgende spreker is eveneens tegen de motie. Het enige criterium dat de motie 
stelt is het kennen van de friese taal. Dit is te beperkt. 
HE: Is het eens met de motie als het verzoek aan de Tweede Kamerfractie en HB aldus 
gaat luiden: 
"Al hun invloed uit te oefenen voor Friesland een D'66-er als CvdK benoemd te 
krijgen, die o.a, voldoet aan hot beheersen van het Fries, zowel actief als passief 
dan wel bereid is dit te leren". 
De indiener gaat met deze wijziging accoord. 
Motie 1102 wordt vervolgens bij stemming gnomen. 

Motie 1103 
Indiener: Betoogt dat het regeeraccoord niet geheel duidelijk is wat betreft het 
afstoten van kerntaken. Hij wijst bovendien op een eventuele defensienota voor het 
volgende congres. 
Sprekerslijst  
Hr.  Kohnstamm ondersteunt de gedachte van het amendement doch hij wijst er op dat 
dit het algemeen gevoelen van de fractie is. Derhalve acht hij de motie overbodig.  
Hr.  Wegter ondersteunt de motie. 
Stemming: Motie 1103 wordt bij stemming 

Motie 1104 
: ontraadt deze motie.  Doze  is in strijd met de stijl van politiek bedrijven van 

766. Bovendien kunnen middels precedentenwerking andere problemen ontstaan. 
Motie 1104 wordt na stemming 

Motie 1105 
Indiener: Verklaart dat het er om gaat deeltijdarbeid in alle soorten van functies 
te stimuleren (In de praktijk is deeltijdarbeid met name een verschijnsel in de 
lagere fudcties) 
HB: overnemen 
Na stemming wordt motie 1105 gnomon. 

Motie 1106 
Indiener: Verklaart dat de motie is aangenomen op een PEAC-dag te Amsterdam (13-3..82). 
Zij wijst op de toelichting in het congresboek. 
HB: Acht de motie sympathiek en onderschrijft de strekking. Het HB acht het wel ge- 
wenst de 3e overweging als volgt te wijzigen: 
-"dat hieruit voortvloeit dat deze bezuinigingen het recent ontwikkeld emancipatie- 
beleid, zoals individualisering van de inkomens niet mag treffen, terwijl aan an- 
dere aspecten als stimulering van vrouwen aan het arbeidsproces en volwassenen- 
educatie recht moet worden gedaan". 
De indieners gaan met deze wijziging accoord. 
Na stemming wordt motie 1106in gewijzigde vorm aangenomen. 

Motie 1107 
Indiener: Verklaart dat deze motie ook het resultaat is van do PEAC-dag te Amsterdam. 
Het gaat er om mogelijkheden te scheppen voor vrouwen om actief te worden in poli-
tieke organen (m.n. onbetaalde). Voor vele vrouwen is nu een functie in het HB/AR  
etc.  onmogelijk. 



lit: 
Hr.  Stibbe: Wijst er op dat andere ook meer kansarmen zich door de motie be-
ledigd kunnen voelen. 
Zijns inziens getuigt de motie van een ouderwetse opvatting: de man brengt het 
geld binnen en de vrouw krijgt huishoudgeld. Men moet er meer van uitgaan dat het 
inkomen binnen het gezin verdiend wordt. Er zijn ook inkomensafhankelijke mannen 
die dergelijke functies niet kunnen vervullen.  
Hr.  Veldhuizen: Wijst op eerdere HB-besluiten-inzake de opvatting van materi'le 
belemmeringen i.v.m. het uitoefenen van bestuursfuncties. Hij acht de motie over-
bodig als het HB haar mening niet gewijzigd heeft. Indien dit wel het geval mocht 
zijn ondersteunt hij de motie.  
Mw.  Schreuder: ondersteunt de motie. 
: Namens het HB verklaart de heer Klaver dat het HB geen ander standpunt heeft 

ingenomen dan eerder was besloten.0.g.v. de samenstelling van het toenmalige HB 
is in de begroting 1 82 geen voorziening getroffen voor onkostenvergoeding e.d.  
Hr.  Klaver zegt toe dat in '83strucutreel naar een voorziening gezocht zal worden. 
Indiener: Wil  earl  duidelijke toezegging dat er een voorziening op de begroting komt. 
Wel is zij bereid "vrouwen" te veranderen in "mensen die inkomensafhankelijk zijn". 
HB: zegt toe op de begroting van 183 een voorziening hiervoor proberen te treffen. 
Na stemming wordt  motie 1107 gewijzigd .2~~~enomen. 

Motie 1108 
Indiener: Pleit er voor om de Democraat meer te gebruiken voor discussie in de 
partij. 
HB beveelt deze motie aan. 
Motie 1108 wordt bij acclamatie door het congres 5§2g 

Motie 1109 
Indiener: De indieners zijn van mening dat het aanleggen van weer een plak asfalt 
door de randstad niet nodig is en derhalve niet is gewenst. 
Er is  eon  bestaande autoweg, die niet overdruk is. De meest recente cijfers geven 
aan dat het verkeer afneemt. De weg is niet gewenst, omdat het een aantasting be-
tekent van het groene hart. Bovendien verwacht men dat de aanleg van funeste in-
vloed zal zijn op de exploitatie van de spoorlijn Utrecht-Leiden. 
HB: De Statenfractie van D'66 Midden-Hollend heeft zich uitgesproken voor de aanleg. 
Minister Zeevalking zal komen met een prioriteitenlijst van wegen. 
Het HB vraagt de indieners deze lijst af te wachten en de motie in te trekken en 
wellicht in het najaarscongres hierop nader terug te komen. 
Indiener: de essentie is dat de besluitvorming wordt uigesteld. 
De congresleiding stelt voor om het ordevoorstel van het HB, ni. om de besluit-
vorming aan te houden, in stemming te brengen. Na stemming wordt het ordevoorstel 
van het HB aangenomen. 

12. Uitslag verkiezing nieuwe leden DB en vaste commissies 

Er zijn 365 stemmen uitgebracht, waarvan 22 voor de heer van Soest en 343 voor 
mevr. van Wagenberg. Dit impliceert dat mevr. van Wagenberg is gekozen tot vice-
voorzitter organisatie. 

13. Sluiting 

De partijvoorzitter sluit om 15.30 uur,onder dankzegging aan degenen die aan dit 
congres hebben meegewerkt, de algemene ledenvergadering. 
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