
Het congres kennis genomen hebbend van do brief van Jan Terlouw 

Vaststellend dat hij uit de uitslag van de interne verkiezingen 

de conclusie trekt dat het vertrouwen van de partij in hem ontbreekt 

overwegende dat de schriftelijke stemming over de groslijst voor 

do komende tweede kamerverkiezingen uitsluitend betrekking heeft 

op de volgorde van de kandidaten en geen uitspraak is, noch kan 

inhouden inzake het lijsttrekkerschap 

constaterende dat ingevolge de statuten uitsluitend de ALV uitspraken 

kan doen over het lijsttrekkerschap 

spreekt als zijn mening uit 

dat Jan Terlouw de verkeerde conclusie heeft getrokken 

onderschrijft de conclusie van HE en TKfractio en bewindslieden 

dat Jan Terlouw de meest voor do hand liggende kandidaat lijsttrekker 

is 

n gaat over tot de orde van de dag 

Zeevalking 

Van Mierlo 

Rood 

Dik 

Nypels 

Scheltema 

Lambers Hacquebard 

Brinkhorst 

Engwi rda 

Wol ffensperger 

Amersfoort, 17 juli 1982 





concept motie 
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Overwegende: 

1. dat D'66 als onafhankelijke en progressieve partij bereid is regerings-

verantwoordelijkheid te dragen in een kabinet waarin zij voldoende 

elementen uit I een zo groot mogelijk deel van/ haar verkiezingsprogramma  11 

kam realiseren; 

2. dat aan dat kabinet deelnemende partijen blijk dienen te geven van de 

bereidheid dat progressieve beleid uit te zullen voeren en dat derhalve 

bij voorbaat geen democratische politieke partijen worden uitgesloten; 

3. dat d alisatie var dat beleid vrijwel uitsluitend uitgevoerd kan worde 

als de meerderheid in dat kabinet uit progressieve partijen bestaat, 

Besluit 

dat D'66 na de volgende verkiezingen zal streven naar het tot stand komen 

van een kabinet van PvdA, CDA en D'6 of PvdA, VVD en D66; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting 

- Deze resolutie maakt ons niet afhankelijk van eventuele besluitvorming 

bij de PvdA die ons bij voorbaat in de oppositie kan brengen; 

- Een zware programmatische toetsing houdt een onwaarschijnlijk klein 

gaatje open naar VVD-CDA, zonder hen formeel uit te sluiten. 
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Afdeling Amsterdam  
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De ALV van D'66, bijeen op 17 juli 1982 te Amersfoort 

overwegende dat het van belang is voor de partij dat 
de algemene ledenvergadering uit een breed aanbod van 
kandidaten de leden van het hoofdbestuur kan kiezen 

overwegende dat het aanbod van kandidaten voor het 
hoofdbestuur aanmerelij& zou kunnen worden vergroot 
wanneer aktieve leden van de partij, die in staten-, 
deelprovincie-, raads- en deelraadsfrakties zitting 
hebben, reglementair deel mogen uitmaken van het 
hoofdbestuur 

draagt het tioofdbèstuur op om op het komende najaars-
ongres voorstellen 'tot wijziging van het HüishoudelijL; 

Reglement aan de ÂLV voor te leggen waarmee het 
mogelij wordt gemaakt dat leden van de partij die 
vertegenwoordigd zijn in Provinciale staten, deel-
provincieraden, gemeenteraden en deelgemeenteraden 
deel mogen uitmaken van het hoofdbestuur, 
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en gaat over tot de orde van de dag. 
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Afdeling: Vlaardi ngen 
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MOTIE 

De afdeling Vlaardingen van D'66 in vergadering bijeen op maandag 7unif 
.1982, beraadslagend over het komende verkiezingscongres te houden  op 
16 en 17 juli a.s., wenst m.b.t. de beraadsslagingen ten aanzien van  
kiezingsprogfamma en strategieresolutie het navolgende ter kennis van het 
congres te brengen: 

1. de politieke signatuur van D'66 dient nadrukkelijk herbevestigd te 
worden. 

2. voor de afdeling Vlaardingen houdt dit in een duidelijk progressief-
liberaal beleid. 

3. deze politieke signatuur dient onverbloemd in het verkiezingspro- 
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gramrna naar voren te komen. 
4. deze politieke plaatsbepaling, verwoord in het verkiezingsprogramma, 

dient uitgangspunt te vormen voor overleg met andere partijen. 
5. de. uiteindelijke keuze van eventuele toekomstige coalitiepartners 

dient te geschieden op basis van een kritische programmavergelijking, 
waarbij de doorons gekozen uitgangspunten tot hun recht moeten kun-
nen komen. 

6. op grond van het voorgaande wordt derhalve op voorhand geen enkele 
partij van mogelijke samenwerking met D'66 uitgesloten, zij het dat 
wij ons kombinaties van partijen kunnen voorstellen waarbij de gekozen 
uitgangspunten ons insziens onvoldoende tot hun recht lijken te 
kunnen komen. Hierbij wordt met name gedoeld op de kombinatie van 
CDA-VVD-D'66. 

vraagt het congres zich ervoor uit te spreken dat: 
- het inhoudelijk beleid en de strategie van de Tweede Kamer-fraktie na- 

drukkelijk op voornoemde punten gebaseerd dient te zijn. 
- omwille van regeringsverantwoordelijkheid daaraan geen concessies 

. 

Mogen worden gedaan. . 

gaat over tot de orde van de dag, 

de voorzitter de 

Vlaardingen, 28 juni 1982 
secre ris  
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