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Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met 
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen. sm 



1 - ______ 

- 2  

Velen van u hebben inmiddels kennis-

gemaakt met Voor de d'raad, het nieuwe 

kaderblad voor d'66-gemeenteraads-

leden. 

Voor de d'raad is een uitgave van het 

PSVI-d • 66. 
Het wordt geheel gewijd aan het lokale 

bestuursnivo. De gemeenteraad, even-

tueel de gewestraad (verlengd lokaal 

bestuur), niet meer enniet minder. 

Voor de d'raad wil proberen ute voor-

zien van korte, bondige informatie 

ter ondersteuning van uw werk als raads-

lid, het werk van steunfrakties en 

fraktieassistenten. Voor de d'raad 

wil daarnaast ruimte bieden voor opinie-

vorming binnen d'66 over zaken op ge-

meentelijk nivo. 

In juli zijn we gestart met het nulde nummer. Nummer 1 is al bij de drukker en zal binnen-

kort verschijnen. Een greep uit de inhoud: Interview met minister Nypels, d'66 Gemeente-

raden en kernwapenmoties, Bezuinigingen bij de lagere overheid systematisch bekeken. 

Aankondigingen van kursussen die interessant zijn voor d'66 gemeenteraadsleden, andere 

mededelingen en nog veel meer. 

Als u uw werk uit naam van d'66 goed wilt doen, kunt u dit blad misschien wel gebruiken. 

Het nulde nummer is enthousiast ontvangen, maar om door te kunnen gaan hebben we eigen-

lijk nog wat moer abonnees nodig. 

De kosten zijn f 25,- voor de eerste vijf nummers (inklusief verzendkosten) . De redaktie 

streeft ernaar dat Voor de d'raad tenminste eenmaal per twee maanden bij uin de bus rolt. 

U kunt rekenen op een omvang van 12 - 16 pagina's A4 per uitgave. 

U kunt zich abonneren door neven- 
t---------------------------------------------------- staande bon in te vullen en op te -t I 

sturen naar: PSVI-d'66, Bezuiden- 0 JA, u mag mij noteren als abonnee op Voor de d'Raadj 
Het abonnementsgeld ad 1 25,- voor 5 opeenvol- I 

houtseweg 195, 2594 Ai Den Haag. I gende nummers is/wordt heden door mij overge- 
maakt op postgiro 3909120 t.n.v. de penningmees- 

Het abonnementsgeld kunt u vol- I ter PSVI d'66 in Den Haag I I 
doen door overschrijving op post- i 

' I 
I naam: - II  

giro 3909120 t.n.v. penningmees- I I 
I adres: ' I 

I I 

ter PSVI-d'66 in Den Haag, onder I I I postkode: woonplaats: I 
vermelding van "d'raad". I I funktie binnen d'66: 

I II  
U kunt ook kosteloos een kennis- i I 

0 Ik verzoek u ook een kennismakingsexemplaar vn I 
makingsexemplaar krijgen, zolang Voor de d'Raad kosteloos toe te zenden aanx: I 
tc \rnnrrirR c*rckf I I 

naam: 
I 

I 

adres: I 

postkode: woonplaats: I  

I x zolang de voorraad strekt 

- 

fi fi L 

I - Politiek Scholings- enVormingsinstituut 
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Éi1L 
voor de Algemene Ledenvergadering van D66 

te houden op 29 en 30 oktober 1982 in De  Flint  

te Amersfoort 

Vrijdag 29 oktober 1982 

20.00 uur 1. Opening + toelichting op de gewijzigde 

agenda door de voorzitter en 

voorstellen van de congresleiding 

2. Benoeming notulen- en stemcommissie 

3. Toelichting op de stemprocedure 

20.15 uur 4. Beleidsprogramma Hoofdstuk 6: 

"OUDERE MENSEN IN ONZE SAMENLEVING" 

20.55 uur 5. Beleidsprogramma Hoofdstuk 16: 

deel 'POLITIE 

6. Beleidsprogramma Hoofdstuk 4: 

"MILIEUBELEID" 

22.15 uur 7. Wijzigingsvoovstellen en 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

8. Schorsing van de vergadering 

WAAR ZIJN DE STUKKEN TE VINDEN? 

Onderstaand wordt verwezen naar de Congresboeken A en B 

en naar de Democraten 4, 5 en 7. Het Congresboek A is 

aan belangstellenden gratis toegezonden en in beperkte 

oplage (500) vrijdagavond bij de info-stand beschikbaar. 

Congresboek B(oplage 2000) ligt zaterdag 30 oktober 

voor iedereen klaar. 

Democraat 4 blz.9 en Congresboek A blz. 5 t/m 9 

Amendement 400 t/m 425 

Democraat 4 blz. 16-17 en Congresboek A blz. 10 t/m 11 

Amendement 500 t/m 512 

Democraat 4 blz. 10-15 en Congresboek blz. 12-14 

Amendement 600 t/m 609 en Motie 61 en 62 

Democraat 5 blz. 14-15 en Congresboek A blz. 15-16 

Motie 71 t/m 74 

Zaterdaq 30 oktober 1982 

10.00 uur 9. Heropening van de vergadering 

10. Toelichting op de stemprocedure 

10.05 uur 11. Toespraak partijvoorzitter 
Jan van Brkom 

10.25 uur 12. Presentatie kandidaten bestuur en Cdngresboek B 

Commissies 

10.45 uur 13. Inleiding waarnemend voorzitter 
Bob van den Bs 

Inleiding fractievoorzitter van de 
Tweede Kamer Laurens Jan Brinkhorst 

11.15 uur 14. Eerste discussieronde 
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vervolg agenda 

Zaterdag 30 oktober 1982 

11.30 uur SLUITING STEMBUSSEN 

12.20 uur 15. Toespraak fractievoorzitter van het 
Europese parlement 

12.40 uur LUNCH 

13.00 uur 16. Toespraak fractievoorzitter van de 
Eerste Kamer 

13.20 uur 17. FINANCIEN en de uitvoerbaarheid van Democraat 7 

de Hoofdbestuursvoorstellen 

13.50 uur 18. Tweede discussieronde en Congresboek A blz. 16 en 17 

ACTUELE POLITIEKE MOTIES Motie 1901 t/m 1904 en Congresboek B 

15.45 uur 19. Uitslag stemmingen 

15.50 uur 20. Toespraak nieuwe partijvoorzitter 

16.00 uur 21. Sluiting door de partijvoorzitter 

7-1 1 
- 

:-- 

L" • • i'1±j 

CONGRESVOORZITTERS  : Ruby van Essen 

Rob van Kamp 

Hessel van Dijk 

Michiel Faassen (res.) 

STEMCOMMISSIE : H. Strijers 

- Paul Wessels 

NOTULENCOMMISSIE : Magda Berndsen 

Wilma Post  

Addy  Verbrugh 

ONTVANGST GASTEN : Nico Wegter 

Ruud Riem 

ONTVANGST COMMISSIES: Jan van de Reydt 

ONTVANGST PERS : Han Heemskerk 

Jan Goeijenbier 

CONGRESSECRETARIAAT : Corrie Hupkes 

ALGEMENE ORGANISATIE: Mieke van Wagenberg  

Mann Engelhard  

Oat  alles vandaag weer loopt, is niet in de laatste plaats te danken aan onze afdeling Amersfoort, die alles 
hier heeft ingericht. 

IN DE ZAAL MAG NIET GEROOKT WORDEN 
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AMENDEMENT 400 

IndieneEs : AAV Heemstede 

Woordvoerder : Hans Buurma 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze sa- 
Democraat nr. 4 menleving,  pare  1; regel 21. 

Betreft : toevoeging. 

Voorstel 

Na: "beschouWd." toevoegen: 
Hun rol lijkt uitgespeeld, de behoefte aan erkenning als 
sociaal actieve mens wordt niet meer bevredigd. Vele ou-
deren komen daardoor ongewild in een afhankelijke en 
passieve posite. Dit verschijnsel voldoet ook aan een 
maatschappelijk ingeworteld verwachtingspatroon. Natuur-
lijk vereist biologische veroudering een andere manier 
van functioneren, maar dat hoeft niet als vanzelfspre-
kend te leiden tot afhankelijkheid en passiviteit. 

HB advies 400:redactioneel, overleg indieners  

AMENDEMENT 403 

Indieners : AAV Heemstede 

Woordvoerder : Hans Buurma 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze sa- 
Democraat nr. 4 menleving, par. 2, regel 48. 

Betreft : toevoeging,. 

Voorstel: 

Na laatste woord verdwijnen, toevoegen: 
Daarnaast moet iedereen die op grond van ouderdom niet 
meer kan of wil functioneren zoals vroeger, de mogelijk-
heden worden geboden zich te ontplooien tot iemand die 
op andere wijze functioneert, passend bij de mogelijk-
heden die de leeftijd biedt, en zodanig dat hij of zij 
het als zinvol ervaart. Bij de ontwikkeling van moge-
lijkheden èn de individuele toepassing ervan, dient de 
eigen verantwoordelijkheid van de betrokken ouderen als 
grondslag te worden gekozen. 

HB advies 403:overnemen 

AMENDEMENT 404 

Indieners :  ARV  Zeeland 

Woordvoerders :  Maggie  Ovaa, Paul Peters, Wiebe 
Keikes 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze sa- 
Demovraat nr. 4 menleving, par. 2, regel 44. 

AMENDEMENT 401 Betreft toevoeging. 

Indieners : AAV Heemstede 

Woordvoerder : Hans Buurma 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze sa- 
Democraat nr. 4 menleving, par. 1, regels 29/31 

Betreft : wijziging. 

Voorstel 

laatte zin op rg. 29 t/m 31 wijzigen in: 
Deze vraagstukken worden wegens toenemende vergrijzing 
van de bevolking steeds omvangrijker. Ze verdienen de 
aandacht en dé creatieve inzet van D66. 

HB advies 401: red, met toevoeging "mede" ;laatste 
zin eruit 

Voorstel 

Na uitvoering toevoegen: 
Uitgangspunt in dit beleid is dat ouderen zo lang mo-
gelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen 
en indien nodig, voorzieningen daarop afgestemd zijn. 

Voor hun persoonlijk wel en wee is het kunnen blijven 
wonen in de eigen woonomgeving uitermatn, van belang. 
Veelal heeft het moeten verhuizen een nadelig effect 
op relaties in de omgeving  etc.  Isolement kan snel 
toenemen. Door deze keuze wordt een bepaalde voorrang 
gegeven aan het thuis kunnen blijven wonen. Plaatsing/ 
verplaatsing in verzorgings-- c.q. verpleegtehuizen 
dient tot een minimum beperkt te blijven. 

HB advies 404 : overbodig i.v.m. 3.3. 

AMENDEMENT 402 

indieners : AAV Heemstede 

Woordvoerder : Hans Buurma 

Plaats in concept: Hfst. Oudere mensen in onze samenle- 
Democraat nr. 4 ving, par. 2, regel 43, blz. 9 

Betreft : toevoeging. 

Voorstel 

Regel 43, links, na "deelnemen aan", toevoegen: "deze". 

HB advies 402; red. (eigen verantwoordelijkheid komt 

n de tekst) 

AMENDEMENT 405 

Indieners AAV Heemstede 

Woordvoerder : Hans Buurma 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze sa- 
Democraat nr. 4 menleving, par. 3, regel 51. 

Betreft: : wijziging. 

Voorstel 

Wijzig op regel 51 "twee" door "drie" 

HE advies 405 : ontraden, afwijzen 
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AMENDEMENT 406 

Indieners : AAV Heemstede 

Woordvoerder : Hans Buurma 

Plaats in concept: Hfst. Oudere mensen in onze samenle- 
Democraat nr. 4 ving, par. 3, regel 55 

Betreft : toevoeging. 

Voorstel 

Voeg na samenleving toe: 

.door te bevorderen dat ontplooiingsmogelijkheden wor-
den geschapen, die ouderen een gelijkwaardige positie 
in de samenleving verschaffen. 

HB advies 406 : overbodig 

AMENDEMENT 407 

Indieners : AAV Utrecht 

Woordvoerder :  Ricky  van 't Riet 

Plaats in concept: Hfst. Oudere mensen in onze samen- 

Democraat nr. 4 leving, par. 3, blz. 9, le kolom, 

regel 57. 

Betreft : toevoeging. 

Voorstel 

Na door te zorgen dat oudere mensen meer deelnemen 

aan de samenleving toevoegen: 
"door te zorgen dat ouderen hun recht op een minimum-
bestaan, gegarandeerd door de koppeling van de AOW 
aan het minimumloon, niet verliezen. 

Toelichting: 

De koppeling netto sociale uitkeringen aan het netto 
minimumloon is per 1-1-1980 vastgelegd. Deze koppeling 
wordt steeds ter discussie gesteld. De discussie over 
de sociale uitkeringen waaronder de AOW, is in volle 
gang en hoort thuis onder het hoofdstuk Financiën. 
Echter een beleidsvoornemen met een pricipe-uitspraak 
dat ouderen recht op een minimumuitkering hebben is 
hier wel op zijn plaats. 

HB advies 407  

AMENDEMENT 409 

Indieners : AAV Heemstede 

Woordvoerder : Hans Buurma 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze 
Democraat nr. 4 samenleving, par. 3.2, rg.22 

Betreft : toevoeging. 

Voorstel 

Na regel 22 rechts toevoegen een nieuwe paragraaf: 
"3.3 Functioneren. 
Het gevoel zinvol te leven en elke dag iets nuttigs 
te doen te hebben is voor vele ouderen een behoefte 
die niet meer wordt vervuld. Er is nog maar weinig 
bekend over maatschappelijkëveranderingen, die nodig 
zijn om zon functioneren mogelijk te maken. Het zelf-
standig wonen en actief deelnemen aan sociale activi-
teiten (waaronder bestuurlijke) zijn voorbeelden. Dat 
is ook met nieuwe woonvormen het geval. Het is echter 
denkbaar dat er vele andere mogelijkheden en wense-
lijkheden zijn. Wezenlijke vernieuwing vraagt initia-
tieven van ouderenorganisaties, hulp uit maatschappij 
en van de overheid, onderzoekingen, proefnemingen, be-
geleidingsprojecten, en dergelijke. D66 wil bevorde-
ren dat zulke ontwikkelingen tot stand komen en dat 
daartoe de financiële mogelijkheden worden geschapen. 

HB advies 409 :ontraden, overbodig 

AMENDEMENT 410 

Indieners : AVV Heemstede 

Woordvoerder : Hans Buurma 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze 
Democraat nr. 4 samenleving, blz. 9, par.3.3 

Betreft : wijziging. 

Voorstel 

Wijzig de nummering van paragrafen 3.3 t/m 3.5 in 
3.4 t/m 3.6.  

JIB  advies  410: 

AMENDEMENT 411 

AMENDEMENT 408 

Indieners : AAV Heemstede 

Woordvoerder : Hans Buurma 

Plaats in concept: Hfst. Oudeyè mensen in onze sarnenle- 

Democraat nr. 4 ving, par. 3.1, blz. 9, regel 61. 

Betreft : toevoeging. 

Voorstel 

Na "ondersteuning" toevoegen: 
", waarbij wel rekening moet worden gehouden met de 

werkgelegenheid". 

Indieners :  ARV  Zeeland 

Woordvoerder :  Maggie  Ovaa 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze sa- 

Democraat nr. 4 nienleving, blz. 9, 2e kolom, 
regels 8 en 9 

Betreft : wijziging. 

Voorstel 

"ouderen zelf bij de bestuurlijke en uitvoerende ac-
tiviteiten betrokken zijn" wijzigen in: 

"ouderen zelf van de bestuurlijke en uitvoerende ac-
tiviteiten deel uitmaken". 

HB advies 408 : ontraden 
JIB  advies 411 : gewijzigd overnemen 
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AMENDEMENT 412 

Indieners :  ARV  Zeeland 

Woordvoerder :  Maggie  Ovaa 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze sa- 
Democraat nr. 4 menleving, blz. 9, 2e kolom, 

regels 25 t/m 29. 

Betreft : toevoeging. 

Voorstel 

Na "Om een zo groot mogelijke... .alarmeringssystem" 
toevoegen: 

"en moet bij planning van nieuwbouwwijken een bepaald 
percentage voor ouderen geschikte woningen opgenomen 
worden". 

HB advies 412 :overnemen  

AMENDEMENT 415 

Indieners :  MV  Utrecht 

Woordvoerder : Nicky van 't Riet 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze sa- 
Democraat nr. 4 menleving, par. 3.4, blz 9, 2e 

kolom, regel 39. 

Betreft : wijziging. 

Voorstel 

"Het huidiqe zorg- en hulpsysteem voor ouderen, 
hetgeen velt onder de gezinsverzorging, werkt niet 
zoals het zou moeten", 

wijzigen in: 

"Een geintegreerd zorg- en hulpsysteem voor ouderen 
is noodzakelijk; met name dienen het maatschappelijk 
werk, de gezinsverzorging als extra-murale zorg en 
de verzorging in de tehuizen als intra-murale zorg 
beter op elkaar afgestemd te worden". 

AMENDEMENT 413 

Indieners : AAV Heemstede 

Woordvoerder : Hans Buurma 

Plaats in concept: Hfst. Oudere mensen in onze samenle- 
Democraat nr. 4 ving, par. 3.3, blz. 9, regel 33. 

Betreft : wijziging. 

Voorstel 

regel 33 rechts 'ouderenwoningen" wijzigen in: 

"voor ouderen aanpasbare Mn- en tweepersoonswoningen 

HB advies 413 : overnemen 

AMENDEMENT 414 

Indieners :  ARV  Zeeland 

Woordvoerders : Paul Peters,  Maggie  Ovaa, Wiebe 
Kei kem. 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze sa- 

Democraat nr. 4 menleving, par. 3.4, regel 39/40 

Betreft : schrappen. 

Voorstel 

In regel 39 en 40 schrappen: "hetgeen valt onder de 
gezinsverzorging". 

I1bio: 
Wat er in deze regel staat is gemakkelijk te stellen, 
maar een goed alternatief wordt er niet geboden. Schop 
dan geen mensen tegen de schenen door alleen te stel-
len dat het niet functioneert. In zijn algemeenheid 
is het wel te stellen. 

HB advies 414 : overnemen als 415 niet aangenomen 
wordt 

HB advies 415 : overnemen 

AMENDEMENT 416 

Indieners : AAV Utrecht 

Woordvoerder :  Ricky  van 't Riet 

Plaals in concept : Hfst. Oudere mensen in onze sa- 
Democraat nr. 4 menleving, par. 3.4, blz. 9 , 2e 

kolom, regel 41. 

Betreft: : wij4iging 

Voorstel 

"Het aantal verzorgingstehuizen is sterk gegroeid, ter-
wijl de thuishulp en -verzorging ten onrechte sterk zijn 
achtergebleven". 
Schrappen. 

Toe l ichting: 

Het aantal verzorgingstehuizen is tot 1976 sterk ge-
groeid; in de nota bejaardenbeleid van 1975 wordt er al 
een ombuiging aangekondigd die in 1976 gerealiseerd 
wordt, de zg. 7 % norm, waardoor niet meer dan 7 ° van 
de gemeentebevolking boven de 65 jaar in de tehuizen op-
genomen mocht worden. Nu zijn er grote wachtlijsten. 

terwijl de thuishulp en -verzrnging ten onrechte 
sterk zijn achtergebleven". 
Is ook niet juist gezien het feit dat er sinds de 2e 
Wereldoorlog een evenrote bloei op dit terrein was. 

HB advies 416 overnemen 
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AMENDEMENT 417 

Indieners :  ARV  zeeland 

Woordvoerders :  Maggie  Ovaa, Wiebe Keikes, 
Paul Peters 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze 
Democraat nr. 4 samenleving, par. 3.4, rg.43 

Betreft : schrappen 

Voorstel 

'die dat wensen schrappen. 

Maak er een algemene stelling van. Over 'die dat wen-
sen' is een hele discussie mogelijk. Moet je aan die 
wensen tegemoet komen als samenleving. Waarom is die 
wens er? Is de thuissituatie te onveilig en moeten 
er voorzieningen komen die de onveiligheid opheft? 

HB advies 417 ontraden  

AMENDEMENT 419 

Indieners : AAV Utrecht 

Woordvoerder : Nicky van 't Riet 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze sa- 
Democraat nr. 4 menleving, par. 3.4, blz. 9, 2e 

kolom, regel 43. 

Betreft : toevoeging. 

Voorstel 

Na "...terwijl ...terwij] de thuishulp  en -verzorging ten onrech-
te sterk zijn achtergebleven", toevoegen: 

De 7 % norm, waardoor niet meer dan 7 % van de gemeen-
tebevolking boven de 65 jaar in verzorgingstehuizen 
opgenomen mocht worden, moet worden herzien omdat in 
vele gemeenten deze norm overschreden wordt en er 
grote wachtlijsten zijn, terwijl in andere gemeenten 
deze norm niet gehaald wordt. 

HB advies 419 :overnemen 

AMENDEMENT 418 

Indieners : AAV Utrecht 

Woordvoerder : Nicky van 't Riet 

Plaats in concept : Hft. Oudere mensen in onze samen- 
Democraat nr. 4 leving, par. 3.4, blz. 9, 2e ko- 

lom, regel 43. 

Betreft : wijziging. 

Voorstel 

AMENDEMENT 420 

Indieners : AAV Utrecht 

Woordvoerders : Lou van den Beucken, 
Nicky van 't Riet. 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze sa- 
Democraat nr. 4 menleving, par. 3.4, blz. 9, 2e 

kolom, regel 49. 

Betreft : toevoeging. 

Voorstel 

Na "alsook voor incidentele verzorging", toevoegen: 
(dagverpleging). 

"Om ouderen die dat wensen zo lang mogelijk zelfstandig 
te kunnen laten wonen, zou het systeem van verzorgings-
tehuizen veranderd moeten worden". 
wijzigen in: 

Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten 
wonen moeten er faciliteiten worden geboden, (zie verder 
de tekst) 

De wens om zelfstandig of niet te kunnen blijven wonen 
is niet geheel correct. Vanwege wahtlijsten en indica-
tiestellingen kan de wens om niet zelfstandig te wonen 
vaak niet worden vervuld. Dat het systeem van verzor-
gingstehuizen veranderd moet worden is in de vorige a-
mendementen aangegeven. 

HB advies 420 :redactioneel: " voor permanente en 
incidentele ' enz. 

AMENDEMENT 421 

Indieners :  Maggie  Ovaa, P. Peters e.a.  
Woo  rdoerder : een van bovengenoemden 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze sa- 
Democraat nr. 4 menleving, par. 3.5, regel 61. 

Betreft : toevoeging. 

Voorstel 

HB advies 418 :overbodig, te vaac 1 Achter "verpleegkundige" toevoegen: en verzorgende. 

De geneeskunde en verpleegkunde is maar een deeltje 
in het geheel. Zij claimen hier wel de geriatrie, 
maar ook in de sfeer van het intra/extra murale werk 
wordt onvoldoende aandacht gegeven aan de geriatrie. 
Ik denk hier aan de opleiding bejaardenverzorgende. 

HB advies 421 
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AMENDEMENT 422 

Indieners : ARV Zeeland  

Woordvoerder :  Maggie  Ovaa 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze sa- 
Democraat nr. 4 menleving, blz 9, 2e kolom, 

regel 53 t/m 55. 

Betreft : schrappen 

Voorstel 

Deze regels (53 t/m 55) schrappen. 

I2isbioG: 
De indruk kan gewekt worden dat betaalde arbeidge-
deeltelijk vervangen wordt door vrijwilligerswerk. 
In de praktijk betekent dit: vrijwilligerswerk  door 
vrouwen ; vandaar het voorstel om deze regeld te 
schrappen. 

HE advies 422 ontraden  

AMENDEMENT 424 

Indieners : AAV Utrecht 

Woordvoerder :  Ricky  van 't Riet 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze sa- 

Democraat nr. 4 menleving, par. 3.5, blz. 9, 2e 
kolom, regel 63. 

Betreft : toevoeging. 

Voorstel 

Na . . .de geriatrie toevoegen: en de psychogeriatrie. 

De oudere mens wordt vaak ook in de psychiatrie als oud 
en afgedaan beschouwd -het effect zou nihil zijn- dus 
daarom maar niet met een behandeling beginnen. Dit doet 
hem onrecht aan, zeker in een levensfase waar ingrij-
pende gebeurtenissen zoals verlies van partner, achter-
uitgang van de gezondheid en verandering van leefsitua-
tie kunnen plaatsvinden; een optimale opvang juist voor 
deze mensen is noodzakelijk. 

HE advies 424 : ontraden, hoort hier niet 

AMENDEMENT 423 

Indieners : Afdeling  Son  en Breugel 

Woordvoerder : Andries Veldkamp 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze 
Democraat nr. 4 samenleving, par. 3.2, blz. 9 

2e kolom, regel 9. 

Betreft : toevoeging. 

Voorstel 

Na; betrokken zijn. toevoegen: 
"Voor elk bejaardentehuis en verzorgingsflat moet een 
bewonersraad worden ingesteld. Nader zal moeten worden 
uitgewerkt waarvoor advies gevraagd moet worden dan 
wel instemming moet worden verkregen. 

Toelichting: 

Wij zijn van mening dat de democratie juist ook daar 
moet werken waar het de dagelijkse levensomstandigheden 
van de individuele personen zo direkt raakt. De in-
spraak hier moet zich  diet  beperken tot meepraten, maar 
moet naast soms meebeslissen ook soms alléén beslissen 
inhouden. 

FIB  advies 423 mogelijk le zin overnemen, 2e zin niet  

AMENDEMENT 425 

Indieners : afdeling  Son  en Breugel 

Woordvoerder : Andries Veldkamp 

Plaats in concept : Hfst. Oudere mensen in onze sa- 

Democraat nr. 4 menleving, par. 3.5, regel 63. 

Betreft : toevoeging. 

Voorstel 

Na: 'de geriatrie" toevoegen: 
"De premieheffing voor de verplichte bejaardenvoorzie- 
ning, zal zodanig moeten worden gewijzigd, dat deze ex- 
tra premieheffing nooit meer bedraagt dan een redelijk 
deel van het inkomen dat boven het minimum uitkomt." 

Thans is het zo dat personen met een inkomen dat 
slechts weinig boven het minimum ligt zoveel hogere 
premies moeten betalen dat ze netto veil minder over-
houden dan diegenen, welke dat minimum inkomen ontvan-
gen. Hoeveel dat precies bedraagt is moeilijk in een 
paar zinnen te formuleren, maar zal u op het congres 
met een grafiek op de overhead-projector duidelijk 

worden.  

FIB  advies 425 ontraden 

1 

Het Documentatie-en Informatiecentrum wacht 

met spanning op alle interessante nota's die 

dit jaar in afdelingen zijn geproduceerd. 

Graag een exemplaar zenden aan het Dic  

POLITIEBERICHT 

Wij mogen nog van geluk spreken met Minister Rood 
op Binnenlandse Zaken. De gemeente Amersfoort heeft 
geen blik agenten toegeschoven gekregen. En zijn er 
dus minder mensen beschikbaar om bonnen uit te delen 
voor verkeerd geparkeerde automobielen. 

Jullie weten van de vorige keer: de politie kent 
geen genade. Zelfs een bekend partijgenoot, 

-. werkzaam op Justitie, ontsprong de dans niet. 
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Indieners : afdeling Naarden 

Woordvoerder : Wijnand Kaag 

Plaats in concept: Hfdst. Binnenlands Bestuur, POLITIE, 
Democraat nr.4 blz. 16, linkerkolom, regel 75 

Betreft : toevoeging 

MInrMrMr r,r, 

Indieners : J. de Ruiter te Soest e.a. 

Woordvoerder : J. de Ruiter te Soest resp,vervanger 

Plaats in concept: Hfdst.Binnenlands Bestuur, POLITIE, 
Democraat nr.4 blz.16, regel 7, linkerkolom 

Betreft : wijziging 

Voorstel 

"De politie voldoet in een aantal opzichten niet aan de 
verwachtingen van de burger en dreigt in een ge'isoleer-
de positie te geraken: 

wijzigen in: 

De verstoorde verstandhouding burger-politie en 
politie-burger zal in een aantal opzichten moeten 
worden verbeterd, wil de politie niet verder in een 
geTsoleerde positie geraken. 

Voorstel: 

Aan punt 2,2 toevoegen: 

Wel dient een kader te worden geschapen waarbinnen 
regionaal, landelijk of internationaal georganiseerde 
criminaliteit deugdelijk kan worden bestreden. 

Overwegend dat met genoemde systemen dikwijls zeer grote 
financiële belangen zijn gemoeid, met daaraan evenredige 
technische, organisatorische en juridische afweermidde-
len, kan men zich afvragen of sterk gedecentraliseerde 
politiekorpsen in staat zullen zijn daar met succes 
tegen op te treden. 

HB advies 503 : komt voorstel 

AMENDEMENT 504 
HB advies 500 overnemen, redactioneel aanpassen 

AMENDEMENT 501 

Indieners : J. de Ruiter te Soest e.a. 

Woordvoerder : J. de Ruiter, resp. vervanger. 

Plaats in concept: Hfdst.Binnenlands Bestuur, POLITIE, 
Democraat nr.4 blz.16, linkerkolom, regel 15 

Betreft : toevoeging 

Voorstel: 

Na "woningnood" toevoegen: alcoholproblematiek. 

HB advies 501 : ontraden, zijn maar voorb 

AMENDEMENT 502 

Indieners : J. de Ruiter te Soest e.a. 

Woordvoerder : J. de Ruiter, resp. vervanger 

Plaats in concept: Hfdst.Binnenlands Bestuur, POLITIE, 
Democraat nr.4 blz.16, linkerkolom, regel 51 

Betreft : wijziging 

Voorstel: 

"normvervaging" wijzigen in: 

arbeidsmotivatie-verlaging  

Indieners : J. de Ruiter te Soest e.a. 

Woordvoerder : J. de Ruiter, resp. vervanger 

Plaats in concept: Hfdst.Binnenlands Bestuur, POLITIE, 
Democraat nr.4 blz.16, rechterkolom, regel 37 

Betreft : toevoeging 

Voorstel: 

Na "moet" toevoegen: in de toekomst 

HB advies 504 : overbodig, alles is in de toekomst 

AMENDEMENT 505 

Indienèrs : Afdeling  Son  en Breugel 

Woordvoerder : Andries Veldkamp 

Plaats in concept : hfst. Politie, par. 2.6, blz. 
Democraat nr.4 16, 2e kolom, regel 20. 

Betreft : wijziging. 

Voorstel 

Na "moet het" wijziging: 
evenredigheidsbeginsel wijzigen in redelijkheidsbeginsel 

Wij zijn van mening dat evenredigheidsbeginsel hier 
niet juist is omdat de uitslag wel steeds vooraf duide-
lijk moet zijn. Net  overwicht moet echter niet onnodig 
groot zijn, vandaar dat wij voorstellen om hier van 
'redelijkheidsbeginsel' te spreken. 

HB advies 502 : overnemen met redactionele verbetering HB advies 505 : overnemen 

verlaagde arbeidsmotivatie" 



I n dieners 

Woordvoerder 

Plaats in concept 
Democrait nr. 4 

Betreft 

AMENDEMENT 506 

Afdeling  Son  en Breugel 

Andries Veldkamp 

Hfst. Politie, par. 2,6, blz 
16, 2e kolom, regel 21. 

wijziging. 

Voorstel 

Na: 'door de politie dient' wijziging: 
evenredig wijzigèn in "in redelijke verhouding tot" 

TUcig: 
Wij zijn van mening dat evenredigheidsbeginSel hier 

niet juist is omdat de uitslag wel steeds vooraf duide-
lijk moet zijn. Het overwicht moet echter niet onnodig 
groot zijn, vandaar dat wij voorstellen om hier van 
"redelijkheidsbeginsel " te spreken. 

11 
__ 

 

AMENDEMENT 509 

Indieners : afdeling Naarden 

Woordvoerder : T. Koornwinder 

Plaats in concept: Hfdst.Binnenlands Bestuur, POLITIE 
Democraat nr.4 pag.16, rechter kolom, regels 50-51 

Betreft : schrappen 

Voorstel: 

Schrappen: "Een landelijke recherche en een landelijke 

verkeerspolitie wijzen wij af." 

RB advies 509 

MrM,IT rin 

HE advies 506 : overnemen 

AMENDEMENT 507 

Indieners : afdeling Naarden 

Woordvoerder : T. Koornwinder 

Plaats in concept: Hfdst. Binnenlands Bestuur, POLITIE, 
Democraat nr.4 pag.16, rechter kolom, regel 48-49 

Betreft : schrappen 

Voorstel 

Schrappen: "Landelijke specialistische diensten moeten 
een kleinschalig en puur ondersteunend karakter hebben. 

Indieners : J. de Ruiter te Soest e.a. 

Woordvoerder : J. de Ruiter, resp. vervanger 

Plaats in concept: Hfdst. Binnenlands Bestuur, POLITIE, 
Democraat nr.4 blz. 16, rechte'kolom, regel 49 

Betreft : schrappen 

Voorstel 

Na "hebben" schrappen: "Een landelijke recherche en een 
landelijke verkeerspolitie wijzen wij af." 

HE advies 520 

AMENDEMENT 511 

RB advies 507: 

AMENDEMENT 508 

Indieners : AAV Assen 

Woordvoerder : M.G. Doornbos 

Plaats in concept: Hfdst. Binnenlands Bestuur, POLITIE 
Democraat nr.4 pag. 16, rechterkolom, regel 64 e.v. 

Betreft : wijziging 

Indieners : afdeling  Son  en Breugel 

WOordvoerder : Andries Veldkamp 

Plaats in concept: Hfdst.Binnenlands Bestuur, POLITIE 
Democraat nr.4 blz. 16, rechterkolom, regel 48 - 51 

Betreft : schrappen 

Voorstel 

Na: "wijzen wij af' (regel 48) schrappen: 
"Landelijke ......wijzen wij af." (regels 48 t/m 51) 

Toelichting: 

Wij zijn voor decentralisatie en democratische controle 
tot bij het vlak van uitvoering, maar willen daarnaast 
een efficiënte organisatie voor de bestrijding van de 
grote, zware misdaad en voor zaken die de gekozen 
territoriale indeling overschrijden. 

HB advies 508  

Voorstel: 

Onderdeel 3.2 (klachtenbehandeling) vanaf regel 64 als 

volgt te lezen: 

Sluitstuk van de democratische controle op de politie 
moet een goede en van de politie onafhankelijke klachten-

behandeling zijn. Deze klachtenregeling moet plaatsvin-
den op gemeentelijk niveau. Daar waar al een algemene 
gemeentelijke klachtencommissie functioneert, kan deze 
klachtenregeling bij deze commissie worden ondergebracht. 
De klachten dienen behoorlijk geëvalueerd te worden, zo-
dat ook structurele knelpunten kunnen worden opgespoord. 
Het gaat dan ook niet primair om "het straffen van 
schuldigen". 
De Wet Nationale Ombudsman geeft eveneens de mogelijk-
heid tot het behandelen van klachten ten aanzien van 
gedragingen van de politie, hoewel deze wet naar de 
mening van D'66 slechts een aanvullend karakter heeft, 
dat wil zeggen waar nog geen gemeentelijke regeling tot 
stand is gekomen kan een beroep op deze wet worden 
gedaan. 

inde paragraaf.) 
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a. Indien er reeds gemeentelijke klachtencommissies be-
staan voor klachten over over ander gemeentepersoneel, 
dan kunnen klachten over politie het beste ook door de-
ze klachtencommissie worden behandeld; niet doelmatig 
is overal een aparte gemeentelijke klachtencommissie 
voor de politie in te stellen. 
b. Er zal gestreefd moeten worden dat zo min mogelijk 
klachten over politié behandeld moeten worden door de 
Natipnale Ombudsman bij gemis van een gemeentelijke 
klachtencommissie.      
c, Onjuist is het de Nationale Ombudsman als beroeps-
instantie naar voren te brengen. Dit past ook niet in 
de opzet van de Wet Nationale Ombudsman; deze kan niet 
een onderzoekende en beroepstaak in één hebben. Daar-
naast moet de gemeentelijke klachtenbehandeling geen 
aanleiding kunnen geven dat beroep wordt ingesteld. 
Mocht dan toch beroep nodig zijn, dan zal een beroeps-
procedure van toepassing zijn zoals die geldt voor de 
soort van gemeentelijke commissies, waartoe de klach-
tencommissie behoort. 
d. Bij het opsporen van de strukturele knelpunten zal 
wellicht bijvoorbeeld met behulp van de Nationale Om-
budsman nagegaan kunnen worden of deze strukturele 
knelpunten zich in meer gemeenten voordoen. 

HB advies 511 

AMENDEMENT 512 

Indieners : AAV Utrecht 

Woordvoerder : Vincent Sturkenboom 

Plaats in concept : Hfdst. Binnenlands Bestuur, POLITIE 
Democraat nr. 4 pag. 17, kolom 1, regel 78 

Betreft : schrappen 

Voorstel 

"Eeb beleid, gericht op potentiële daders achten wij 
van minstens even groot belang. Schrappen. 

HB advies 512 ontraden, overbodig  

Het terugbrengen van de taakstellende geluidszone rond 
Schiphol is noch redelijk, noch realistisch. 
De passage 1-1jEt-r-eER—streeks aan te sturen op een 
tweede nationale luchthaven in een ingepolderd Marker-
meer De passage gaat volledig voorbij aan de economi-
sche betekenis van Schiphol voor Nederland en met name 
de noordvleugel van de Randstad, en daarmee ook aan een 
zorgvuldig afwegingsbeleid dat met name ook in het kader 
van ruimtelijk-ordeningsbeleid gevoerd dient te worden. 
Gezwegen wordt over de gigantische kosten, dat een en 
ander met zich mee zou brengen. 

HB advies 600 ontraden 

AMENDEMENT 601 

Indieners : leden werkgroep Luchtvaart 

Woordvoerder 

Plaats in concept: Hfdst.4 MILIEUBELEID, par.4.5.3. 
Democraat nr.4 blz.12, rechterkolom, regel 56 t/m 70 

Betreft : vervanging tekst 

Voorstel: 

Regel 56, te beginnen bij "De taak" tot en met regel 70, 
laatste woord "verboden." te vervangen door: 

Naast de zône van 35 KE moet een taakstellende zône van 
20 a 25 KE worden vastgesteld. De effectuering hiervan 
moet binnen 10 jaar geschieden. 
De geluidscontouren die in het zôneringsproces rond 
luchthavens worden vastgesteld (en geacht worden de 
sl(-htst denkbare situatie aan te geven) dienen het 
gelLidarmer worden van de luchtvloot op de voet te vol-
gen en op overeenkomstige wijze te worden ingekrompen. 
Het systeem van het beperkt gebruik van banen gedurende 
de nachturen dient (ten minste) onverkort te worden 
gehandhaafd en de gevolgen van de komende vlootver-
nieuwing moeten hierin worden verwerkt. 
Voor alle luchthavens moeten op korte termijn commissies 
van advies en voorlichting ex. art.28 van de Luchtvaart-
wet worden samengesteld. 
De ontwikkeling van de kleine luchtvaart moet, i.v.m, 
geluidhinder-aspecten, bij voortduring kritisch worden 
bekeken. 
Er moeten maatregelen Worden genomen tegen het lawaai 
van militaire vliegtuigen, niet alleen in de omgeving 
van vliegbases, doch ook elders, met name in recreatie-
gebieden. 

Er dient op te worden toegezien dat de Nederlandse 
luchtvaartmaatschappijen vooraan lopen bij het tot 
stand komen van een geluidarme lüchtvloot. Voorstellen 
tot vlootuitbreiding en vlootvernieuwing dienen hieraan 
getoetst te worden. 

HE advies 601 ontraden, dinsdag  etc.  schrappen 

AMENDEMENT 600 

Indieners : ARV Noord-Holland  

Woordvoerder : Ina Klaasen 

Plaats in concept: Hfdst.4 MILIEUBELEID, par. 4.5.3. 
Democraat nr.4 pag.12, rechterkolom, regels 55 tñn  61 

Betreft : schrappen 

Voorstel: 

Gehele passage (regels 55 t/m 61) schrappen. 

AMENDEMENT 602 

Indieners : C. Grijpma-GeurSen e.a. 

Woordvoerder : C. Grijpma-Geursen 

Plaats in concept: Hfdst.4 MILIEUBELEID, par.4.5.3 

Democraat nr.4 blz.12, rechterkolom, regel 76 

Betreft : toevoeging 
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Voorstel: 

Na gecombineerd met geluidsisolatie toevoegen: 

Naast de ons opgedrongen geluidshinder is er die, welke 
we ons zelf aandoen, meestal vrijwillig en voor ons 
plezier, maar niettemin schadelijk voor het gehoor. 
In zorgwekkende en toenenende mate wordt gehoorvermin- 
dering geconstateerd bij diegenen (dit zijn vooral de 
mannelijke jongeren in onze samenleving), die hun ge-
hoor veelvuldig blootstellen aan te luide muziek 
(gebruik van koptelefoons, bijwonen van popconcerten 
e.d.). 
Wetenschappelijk onderzoek op dit gebied dient gesti-
muleerd te worden.  

FIB  advies 602 : ontraden, er komt een zin over 
voorlichting eigen gedrag 

AMENDEMENT 603 

Indieners : afdeling Delft. 

Woordvoerder : H. Minderhoud 

Plaats in concept: Hfdst.4 MILIEUBELEID, par.4.3.2. 
Democraat nr.4 blz.11, linker kolom, laatste regel 

Betreft : toevoeging 

Voorstel: 

Na: ". .. voldoende fi nanci el te onderbouwen. 

toevoegen: 

Indien er voor de vervuiling door individuele burgers, 
geen relatie bestaat of valt te leggen tussen de hoogte 
van de heffing en de mate waarin de individuele burger 
vervuilt - waardoor de heffing niet beTnvloedbaar is -, 
dient de vervuiling uit de algemene middelen te worden 
bestreden. 

HB advies 603 ontraden 

AMENDEMENT 604 

Indieners : AAV - Breda 

Woordvoerder :  Guy  Kersten 

Plaats in concept : Hfst.4, par.4.5.8,regel 52. 
beleidsprogramma 

Betreft : toevoeging. 

Voorstel 

Na "moet goede voortgang houden", toevoegen: 
"ondermeer voor beschikbaarstelling van voldoende fi-
nancië?m.e middelen" 

nc 1,, q I- 

- het als bijzonder gewenst te beschouwen indien uit 
het voorliggende hoofdstuk 4 van het beleidsprogram 
ma een beleid op de korte, middellange en de lange 
termijn herkenbaar is, en terzake een kosten-baten 
analyse is bijgevoegd als bovenbedoeld, 

- dat als dan een kader is aangegeven waarbinnen een 
voortvarend milieubeleid kans van slagen heeft, 
verzoekt het Hoofdbestuur de mogelijkheden te onder- 

zoeken het beleidsprogramma in bovenbedoelde zin om 
te buigen, danwel door middel van een aparte notitie 
een en ander nader uit te werken 

en gaat over tot de orde van de dag.  

HR  advies 604 : ontraden, overal is gold nodig 

AMENDEMENT 605 

Indieners :  ARV Zuid-Holland 

Woordvoerder : Ruud Stam 

Plaats in concept: Hfdst.4 MILIEUBELEID 
Democraat nr.4 blz.14, linker kolom, regels 62 t/m 65 

Betreft : vervanging 

Voorstel 

Regels 62 t/m 65 als volgt te lezen: 

Was het Nederlandse landschap sterk beinvloed door de 
traditionele vormen van boerenbedrijf en was zo een ge-
differentieerd en stabiel landschap ontstaan, met de 
schaalvergroting in het agrarisch bedrijf ging hiervan 
weer veel verloren en trad een sterke nivellering op. 

HB advies 605 ontraden, overbodig 

£O  

Indieners :  ARV Zuid-Holland 

Woordvoerder : Ruud Stam 

Plaats in concept.: Hfdst.4 MILIEUBELEID 
Democraat nr.4 pag.14, linkerkolom, regel 75 

Betreft : toevoeging 

Voorstel 

Na "ondersteund" toe te voegen: 

en vaak sterk negatief beTnvloed, door 

HB advies 606 overnemen 

AMENDEMENT 607 

Indieners :  ARV  Zuid-Holland 

Woordvoerder : Ruud Stam 

Plaats in concept: Hfdst.4 MILIEUBELEID 
Democraat nr.4 pag.14, rechterkolom, regel 46 

Betreft : toevoeging 

Voorstel 

Na "wet" toe te voegen: 

en uitbreiding van de ambtelijke capaciteit. 

HB advies 607 : ontraden, omdat overal voldoende 
ambtelijke capaciteit nodig is. 



AMrMEeT rnp 

Indieners :  ARV  Zuid-Holland 

Woordvoerder : Ruud Stam 

Plaats in concept: Hfdst. 4 MILIEUBELEID 
Democraat nrA pag.15, linker kolom, na regel 3 

Betreft : toevoeging 

Voorstel 

Na regel 3 toe te voegen: 

Een deel van het huidige bosareaal moet worden onttrok-
ken aan haar huidige (vaak marginale) productiefunctie, 
zodat op den duur weer natuurbos in Nederland kan ont-
staan. Hierbij zijn begrazingsproeven met grote hoef-
dieren van belang om tot zelfregulerende natuurlijke 
ecosystemen te komen. 

HB advies 608 ontraden 

I1MrMnrMIT 000  

Indieners :  ARV  Zuid-Holland 

Woordvoerder : Ruud Stam 

Plaats in concept: Hfdst.4 MILIEUBELEID 
Democraat nrA pag.15, linker kolom, na regel 31 

Betreft : toevoeging 

Voorstel 

Na regel 31 toe te voegen: 

De aankopen ten behoeve van reservaatvorming, met name 
in relatienotagebieden, moeten ondanks de bezuinigingen 
kunnen worden voortgezet in het huidige tempo. 

HB advies 609 : optraden 

MOTIE 61 

Indieners :  ARV  Noord-Holland 
Woordvoerder : Wijnand Kaag 
Onderwerp : Milieubeleid herschrijven 

De Algemene Ledenvergadeting van D66 in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 29 en 30 oktober 1982, 

overwegende 

dat het concept Hoofdstuk 4 -Milieubeleid voor een 
groot deel niet voldoet aan te stellen eisen van 
leesbaarheid en begrijpelijkheid, 

rodigt het Hoofdbestuur uit 

Dit hoofdttuk, indachtig eerdergenoemde eisen, te 
laten herschrijven 

en gaat over tot de orde van de dag. 

I2iiiOi 
Het overmatig en soms werkelijk onnodig gebruik van 
vaktermen, eindeloze rijtjes mogelijkheden die door-
spekt zijn met tussenvoegingen en extra verduidelijk-
ingen, alsook het in herhaling vallen bij sommige 
onderwerpen, maken het geheel voor een ge'interesseer-
de leek onverteerbaar. 

HB advies 61 : ontraden 

MOTIE 62 

Indieners : Afdeling Breda 
Woordvoerder 
Onderwerp : Milieubeleid nader uitwerken 

De Algemene Ledenvergadering van D66 in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 29 en 30 oktober 1982, 

overwegende 

- dat de voortschrijdende verontreiniging van de 
milieucompartimenten en de toenemende druk op 

waarden van natuur en landschap vraagt om een 
voortdurend milieubeleid, 

- dat een voortvarend milieubeleid, zeker onder de 
huidige sociaal-economische omstandigheden, slechts 
gevoerd kan worden indien duidelijkheid bestaat om-
trent het te voeren beleid op korte, middellange 
en lange termijn, alsmede een kosten-baten analyse 
aanwezig is van het te voeren beleid, zowel met het 
oog op het voorkomen alswel beperken van optredende 
verontreiniging en/of aantasting van waarden van na-
tuur en landschap als met het oog op de mogelijk op-
tredende neveneffecten op bijvoorbeeld de werkgele-
genheid en de arbeidsmarkt, 

is van oordeel 

- dat hoofdstuk 4 van het voorliggende beleidsprogram-
ma weliswaar aanzetten geeft tot een beleid op ter-
mijn, maar nergens expliciteert welke maatregelen 
voor welke sectoren harde noodzaak, gewenst dan wel 
zinvol zijn, 

- dat paragraaf 4.3.2 weliswaar de raakvlakken tussen 
milieu-economie in positieve zin signaleert, maar 
niet tevens bij benadering deze feiten aangeeft van 
het op termijn volgbare beleid voor de werkgelegen-
heid en de arbeidsmarkt, 

Er dient bevorderd te worden, dat de muziek- en reclame—  
wereld haar consumenten zowel schriftelijk (b.v. op 
platenhoezen) als mondeling (b.v. door middel van de 
disc-jockeys) gaat waarschuwen voor het gevaar van 
gehoorschade bij te sterk geluid.  

JIB  advies 62 ontraden 
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- 

MOTIE 72 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

MOTIE 71 
Indieners : AM afdeling Heerlen 
Woordvoerder 
Onderwerp : Bijdrage in de diverse partijkassen 

door D66-ers in publieke functies. 

De Algemene Ledenvergadeirin van D66 in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 29 en 30 oktober 1982, 

overwegende 

- dat de onderscheidelijke partijkassen bij voortduring 
laboreren aan geldgebrek, 

- dat het niet in de verwachting ligt dat door een grote 
aanwas van het ledental, of anderszins, deze situatie 
spoedig kan verbeteren, 

- dat andere wegen tot het verkrijgen van meer geld- 
middelen wel naarstig werden gezocht, doch niet ge-
vonden, 

spreekt als haar mening uit 

- dat met grote aandrang een beroep moet worden gedaan 
op D66-ers welke een functie bekleden als: Minister, 
Staatssecretaris, Kamerlid, Commissaris der Koningin, 
Burgemeester, om jaarlijks een vast bedrag te storten 
in de landelijke partijkas, 

- dat D66-ers welke een functie bekleden als: Lid van 
Gedeputeerde Staten, Lid van de Provinciale Staten, 
deze vaste jaarlijkse bijdrage storten in de regio-
nale partijkas, 

- dat D'66-ers welke een functie bekleden als: Wethou 
der of Gemeenteraadslid, deze vaste jaarlijkse bij-
drage storten in de Afdelingskas, 

- dat het Hoofdbestuur, in samenspraak met bovengenoem-
de functionarissen, moet streven naar een bindende 
afspraak ter zake, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Indieners : AAV Afdeling Heerlen 
Woordvoerder 
Onderwerp : Organisatie Algemeen Secretariaat 

De Algemene Ledenvergaderin van D66 in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 29 en 30 oktober, 

oIl e rwege n de 

- dat door het ontbreken van juiste en recente gegevens 
betreffende het ledenbestand en de daarbij behorende 
overzichten inzake betaalde contributies, het afde-
lingssecretariaat benevens de penningmeester van de 
onderscheidelijke afdelingen niet optimaal kunnen 
functioneren, 

- dat daardoor aantoonbaar ledenverlies optreedt, 

draagt het Hoofdbestuur op 

met grote voortvarendheid maatregelen te nemen, welke 
leiden tot aanzienlijke verbetering van de overdracht 
van deze gegevens aan de afdelings-besturen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 73 

Indieners : Afdeling Amsterdam 
Woordvoerder 
Onderwerp : partijfunctionarissen in HB 

De Algemene Ledenvergadering van D66 in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 29 en 30 oktober 1982, 

overwegende 

- dat het aanbod van kandidaten voor het Hoofdbestuur 
aanmerkelijk zou kunnen worden vergroot wanneer ac-
tieve leden van de partij, die in staten-, deelpro-
vincie-, raads- en deelraadsfracties zitting hebben, 
reglementair deel mogen uitmaken van het Hoofd-
bestuur, 

draagt het Hoofdbestuur o 

om op het komende voorjaarscongres voorstellen tot 
wijziging van het Huishoudelijk Reglement aan de ALV 
voor te leggen waarmee het mogelijk wordt gemaakt dat 
leden van de partij die vertegenwoordigen in Provin-
ciale Staten, deelprovincieraden, gemeenteraden en 
deelgemeenteraden deel mogen uitmaken van het Hoofd-
bestuur 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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MOTIE 74 

Indieners :  ARV  Friesl'arTd 
Woordvoerder : Cees Spithost 
Onderwerp : wijziging Huishoudelijk Reglement 

art.35.2, art.74.1, art.90.9, art.99.6 

De Algemene Ledenvergadering van 866, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 29 er 30 oktober 1982, 

constaterende dat 

als bestuursleden maximaal vier jaar zitting kunnen 
hebben en ook de verkiezingen eens per vier jaar plaats 
vinden, er geen enkele bestuurservaring meer aanwezig 
is van vorige vergelijkbare verkiezingen binnen dat 
bestuur of commissie, 

overwegende dat 

bij een langere maximale zittingsduur (bij een goed op-
gesteld rooster van aftreden) de mogelijkheid geschapen 
wordt om binnen een bestuur of commissie de opgedane 
verkiezingservaring door te geven, 

besluit 

n art.35.2, art.74.1, art.90.9 en art.99.6 van het 
Huishoudelijk Reglement het woord 'eenmaal' te vervangen 
door "tweemaal" 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1901 

Indieners : Ton Bergman, Koosje van Doesen, 
Fred de Vries e.a. 

Woordvoerders: 
Onderwerp : Toetsing van het politiek handelen van 

066 vertegenwoordigers in Kabinet, 
Kamers der Staten Generaal , Provinciale 
Staten en Gemeenteraden. 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 29 en 30 oktober 1982 te Amersfoort, 

overwegende 

- dat D'66 een partij is die opgericht werd om inhoud 
te geven aan een werkelijk democratische samenleving 

- dat D'66 voorstander is van een politiek die zich 
laat controleren door de burgers en waarin burgers 
een actieve inbreng kunnen hebben; een politiek waar-
in macht  eon  middel is en geen doel 

cnnct trnd 

- dat het gedrag van een aantal landelijke politieke 
vertegenwoordigers en het HB, gedurende het jaar 
waarin D'66 regeringsverantwoordelijkheid droeg, 
zich langzaam maar zeker van deze lijn heeft afge-
keerd, 

- dat het gedrag van deze "vernieuwers van de Politiek 
precies overeenkomt met de houding die generaties 
politici voor hen hebben aangenomen, 

- dat in het kader van de politieke controle het nodig 
is dat informatie wordt gegeven en openheid wordt 
betracht, dat dit vanaf 26 mei 1981 onvoldoende is 
gebeurd, en dat dit slecht is geweest voor de profi-
lering van de partij naar de leden enrde kiezer toe, 

besluit 

het congres zijn afkeuring uit te spreken over het op-
treden van het Hoofdbestuur en enkele landelijke poli-
tieke vertegenwoordigers, 
om met kracht de beginselen (genoemd onder overwegende) 
weer als herkenbaar voor D'66 optreden terug te vinden. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1902 

Indieners : Ton bergman, Koosje van Doesen, 
Fred de V'tes e.a. 

Woordvoerders 

Onderwerp : Toetsing van het politiek handelen van 
D'66 vertegenwoordigers in Kabinet, 
Kamers der Staten Generaal, Provinciale 
Staten en Gemeenteraden. 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 29 en 30 oktober 1982 te Amersfoort, 

constaterende 

dat artikel 3.1.a van de statuten aangeeft dat de kring 
van degenen die effectief deelhebben aan de politieke 
en maatschappelijke besluitvorming zover mogelijk wordt 
uitgebreid, 

overwegende 

dat in het algemeen het beeld dat D'66 zichzelf als 
partij heeft verschaft gedürende het afgelopen jaar, 
het tegendeel is van wat wij het eigen gezicht van D'66 
zouden willen noemen. Een partij die een politiek voor-
staat die zich laat controleren ook inhoud moet geven 
aan die controle, 

-c Fn -i-c»'cindc  

dat van toetsing van beleidsprogramma, c.q. uitgangs- 
punten van politiek handelen van D'66-ers bijna overal 
in onze partij ontbreekt, dit vanuit onze democratische 
opstelling onjuist is, 

besluit 

dat toetsing van politiek handelen als een vast punt 
op de agenda's van ALV,  ARV  en AAV moet worden opge-

nomen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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MOTIE 1903 

Indieners : Ton Bergman, Koosje van Doesen, 
Fred de Vries, e.a. 

Woordvoerder 

Onderwerp : Toetsing van het politiek handelen van 
066 vertegenwoordigers in Kabinet, 
Kamers der Staten Generaal, Provinciale 
Staten, Gemeenteraden. 

De Algemene Ledenvergadering van D66 in vergadering 
bijeen op 29 en 30 oktober 1982 te Amersfoort, 

overwegende 

daunctioneren van het Hoofdbestuur in het jaar 1981/ 
1982 getoetst aan de uitgangspunten van denken en han-
delen van D66 (Beleidsprogramma deel I) en artikel 3 
van de Statuten van 066, punten van ernstige kritiek 
oplevert. Het funktioneren van het HB, een punt van 
discussie en/of evaluatie op de agenda van een ALV 
moet zijn, teneinde herhaling van gemaakte fouten in 
de toekomst te voorkomen, 

cflnctF ternde 

dat een nieuw agendapunt, volgens het Huishoudelijk 
Reglement, eerst over tien maanden op de agenda van 
de eerstvolgende ALV kan worden opgenomen,  

- belangenbehartiging leden, 
- terugkoppeling naar leden, 
- voorwaarden scheppen tot goede controle- en evalu-

atiemogelijkheden. 
In de praktijk bleek het Hoofdbestuur echter een be-
schermende houding aan te nemen door de politieke ver-
tegenwoordigers in confrontaties niet de partij te dbk-
ken. Een opstelling die tijdens de onderstaande mo-
menten duidelijk naar voren kwam: 
- de gang van zaken rond de kabinetsformaties die werd 

gekenmerkt door gebrek aan informatie en openheid. 
-het in het kabinet blijven van D66 op het moment 

dat de Partij van de Arbeid uitstapte, zonder verdere 
discussie en/of evaluatie. 

- het zonder meer accepteren van de uitspraken van Jan 
Terlouw met betrekking tot de strategie die D66 bij 
volgende formatie zou moeten volgen. 

- de negatieve opstelling van het Hoofdbestuur tegen-
over de initiatief-nemers van het Krasnapolsky-con-
gres te Amsterdam. 

- de manier waarop het Hoofdbestuur haar strategie-
resolutie, begeleid door HB-leden, naar de ARVs uit-
zond om zodoende druk te kunnen uitoefenen op de 
uitkomst van de discussie. 

Besluit 

Het Hoofdbestuur op te dragen op het eerstvolgende re-
glementair daarvoor in aanmerking komende congres (ALV) 
het functioneren van het Hoofdbestuur als agendapunt 
op te nemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting bij motie 1901 t/m 1903. 

In het algemeen is het beeld dat 066 als regerings-
partij zichzelf gedurende dit afgelopen jaar heeft 
verschaft, het tegendeel van wat wij het eigen ge-
zicht van D'66 zouden willen noemen. 
De partij die zichzelf zo graag de creatieve ver-
nieuwer" van de Nederlandse politiek noemt, heeft 
duidelijk gefaald. 
De voorstanders van een open, eerlijke en duidelijke 
politiek, kortom een politiek die zich laat contro-
leren, hebben het in de praktijk niet waar kunnen 
maken. We hebben landelijk zelfs sterk de indruk ge-
wekt dat we ons maar al te graag wilden conformeren 
aan de traditionele manier van politiek denken en 
handelen. D66 ontstond toch o.a. vanuit de behoefte 
deze mentaliteit te doorbreken. Eenmaal regerings-
verantwoordelijkheid, bleek de politieke moed te ont-
breken en zijn we verworden tot een angstige en fanta-
sieloos opererende partij. 
Dit is naar onze mening in grote mate het gevolg van 
het optreden van enkele landelijke politieke verte-
genwoordigers en het Hoofdbestuur. 
We gaan ervan uit dat onze politieke vertegenwoordi-
gers hun eigen verantwoordelijkheid hebben met als 
uitgangspunt het beleidsprogramma van D'66, en dat 
het de taak van de leden c.q. het Hoofdbestuur is om 
hierbij richtinggevend en controlerend op te treden. 
Het Hoofdbestuur heeft in dezen een richting gekozen 
die naar onze mening strijdig is met artikel 3 van de 
statuten en met deel I van ons beleidsprogramma, waar-
in de uitgangspunten voor het denken en handelen van 
066 zijn vastgelegd. 
De taak van het Hoofdbestuur zou onder andere moeten 
zijn: 

MOTIE 1904 

Indieners :  ARV.  Noord-Holland 
Woordvoerder : Ina Klaasen 
Onderwerp : houding t.a.v. nieuw kabinet 

De Algemene Ledenvergadeing van 066 in vergadering 
bijeen op 29 en 30 oktober te Amersfoort, 

overwegende 

-dat de D66 leden van de Tweede Kamer, die op 8 sep7' 
tember 1982 zijn gekozen, zich ten aanzien van hun 
opstelling tot de vorming van (een) nieuw(e) kabinet-
(ten) gebonden dienen te achten aan de uitspraken van 
de ALV hierover d.d. 17 juni 1982, 

-dat het gewenst is, dat de ALV zich na de tot' stand-
koning van een nieuw kabinet over de opstelling van 
de Tweede Kamerfractie van 066 kan uitspreken. 

draagt het Hoofdbestuur op te bevorderen 

-dat de leden van D66 in de periode van de vorming 
van een nieuw kabinet geregeld over de opstelling 

• van de Tweede Kamerfractie worden geïnformeerd, 

-dat de eerste ALV, die na de vorming van een nieuw 
kabinet bijeenkomt, zich over de opstelling van de 
Tweede Kamerfractie zal uitspreken. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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