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I  

Volgens het Huishoudelijk Reglement heeft het Hoofdbe-
stuur besloten het onderstaande congresreglement vast 
te stellen. Evenals op de voorgaande congressen bevat 
dit congresreglement alleen bepalingen die niet th het 
Huishoudelijk Reglement (art.7 t/m 18) zijn geregeld. 

Artikel 1 

Het op 29 en 30 oktober 1982 te houden congres is een 
Algemene Ledenvergadering als bedoeld in art. 7 van het 
Huishoudelijk Reglement. 

Artikel 2 

Moties en amendementen die betrekking hebben op onder-
werpen, vermeld in de agenda en niet zijn goedgekeurd 
door tenminste één Algemene Regio-, Subregio- of Afde-
lingsvergadering, moeten uiterlijk 27 augustus 1982 om 
12.00 uur op het Landelijk Secretariaat ontvangen zijn. 
(Deze termijn is uiteindelijk verlengd tot 25 september 
1982 - Democraat 6). 
Deze moties en amendementen dienen door tenminste 25 
leden van D66 ondertekend te zijn en worden met een 
aanbeveling van het Hoofdbestuur in het Congresboek ge-
publiceerd. 
Moties en amendementen dienen opgesteld te worden vol-
gens het door de Rapportagecornmissie vastgesteld model, 
dat als bijlage bij dit reglement is gevoegd. 

Artikel 3 

De behandeling van moties en amendementen geschiedt als 
volgt: 
1. De indiener of een door hem/haar aangewezen lid van 
D66 geeft desgewenst een beknopte toelichting. 
2. De fungerend voorzitter verleent degenen, die zich 
volgens de bij de congresleiding berustende sprekers-
lijst als spreker hebben aangemeld, in volgorde van 
aanmelding het woord. 
3. Het Hoofdbestuur en de Rapportagecomniissie kunnen aan 
het congres een advies omtrent het voorstel geven. Des-
gewenst geeft de fungerend voorzitter de indiener de 
gelegenheid tot een kort weerwoord alvorens een motie 
of amendement in stemming te brengen. 
4. De fungerend voorzitter brengt de amendementen in 
volgorde van ingrijpendheid in stemming en daarna het 
al dan niet geamendeerde voorstel. 
5. De fungerend voorzitter brengt resoluties en moties 
over een bepaald (onderdeel van een) agendapunt in stem-
ming als alle resoluties en moties over dat (onderdeel 
van het) agendapunt zijn toegelicht. 
De fungerend voorzitter bepaalt de volgorde waarin de 
resoluties en/of moties in stemming worden gebracht. 

Artikel 4 

In alle gevallen betreffende de gang van zaken tijdens 
het congres waarin dit reglement niet voorziet, beslist 
de congresleiding met inachtneming van de Statuten en 
het Huishoudelijk Reglement. 

Heeft de afdeling/regio een vergadering? Het HB komt 
graag langs. Zij moeten het dan natuurlijk wel weten. 
Wil iedereen, die na het congres een vergadering heeft t 

-en zeker indien e spreker gewenst is- contact opne-
men met Roei Heskamp, tel. 070-832468. 
Tijdens het congres staat Roel achter de campagne-stand. 
Maak even een praatje. 
Weet je het al, vul de data in op de vergaderlijst 
achter de campagne-stand. 

CONGRESREGLEMENT 

Toelichting. 

1 POLITIEBERICHT 

Wij mogen nog van geluk spreken met Minister Rood 
I 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. 

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 
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voor de Algemene Ledenvergadering van D66 

te houden op 29 en 30 oktober 1982 in De  Flint  

te Amersfoort 

Vrijdaq 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. Wijzigingsvoorstellen 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT, art. 4, 11, 

12, 86, 137 + taken en bevoegdheden 

rapp.- en progr.cie, en 

STATUTEN P.S.V.I., art. 4, 6, 7, 9. - 

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 A blz. 12-14 

Amendement 600 t/m 609 en Motie 61 t/m 63 

Verbeterde versie congresboek B. blz. 22 t/m 24 

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

Motie 71 t/m 74 

Democraat 5, blz. 16 en 17 

Zaterdag 30 oktober 1982 

10.00 uur 9. Heropening van de vergadering 

10. Toelichting op de stemprocedure 

10.05 uur 11. Toespraak partijvoorzitter 
Jan van Berkom 

10.25 uur 12. Presentatie kandidaten besturen en Congresboek B blz. 13 t/m 15 

10.45 uur Presentatie kandidaten Partijvoorzitter Congresboek B blz. 13 

OPENING STEMBUSSEN 
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vervolg agenda 

Zaterdag 30 oktober 1982 

11.00 uur 13. Inleiding waarnemend voorzitter Democraat 7, blz. 17 t/m 21 
Bob van den Bos 

Inleiding Laurens Jan Brinkhorst 

Inleiding Kabinetsfractie 

11.30.-uur 14. Eerste discussieronde: EVALUATIE 

VERKIEZINGSUITSLAGEN 1982 EN 

TOEKOMSTIG BELEID 

12.30 uur SLUITING STEMBUSSEN 

12.30 uur 15. Europa: Toespraak fractievoorzitter 
van het Europees Parlement 

12.50 uur LUNCH 

13.05 uur Toespraak Jan Glastra van Loon 

13.20 uur 17. FINANCIEN 

bijgestelde begroting 1982 en Congresboek B blz. 15 t/m 22 
begroting 1983 Motie 1701 

Amendement 1702 

13.50 uur 18. Tweede discussieronde: 

ACTUELE POLITIEKE MOTIES Congresboek B, blz. 5 t/m 12 
Motie 1801 t/m 1819 

15.45 uur 19 Toespraak fractievoorzitter 
van de Tweede Kamer 

15.55 uur 20 Uitslag stemmingen 

16.00 uur 21 Toespraak nieuwe partijvoorzitter 

16.10 uur 22 Sluiting door de partijvoorzitter 



po l i tieke moties 

MOTIE 1801 

Indieners : vice-voorzitter Politiek HB e.a. 
Woordvoerder: Bob van den Bos/Maarten Engwirda 

betreft : actuele politiek 

De Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering 
bijeen op 29 en 30 oktober 1982 te Amersfoort, 

2Yr0 

dat de ALV van 17 juli een voorkeur heeft uitgesproken 
voor een kabinet van CDA/PvdA/D'66 dan wel PvdA/VVD/D66 
terwijl de kansen op een CDA/VVD/D66-kabinet op inhou-
delijk-programmatische gronden zeer gering werden gcht, 

twan mening 

dat de D'66-Tweede Kamerfractie zich tijdens de kabinet-
formatie terecht sterk heeft gemaakt voor onder meer: 
- een meerjarige aanpak van economie en werkgelegenheid 
volgens Perspectief 86, waarbij o.a. in het kader van 
een 4-jarig sociaal akkoord alle inkomens worden bevro 
ren in combinatie met een koopkrachtinjectie via ver- 
laging van de loon- en inkomstenbelasting; 

en daarmee samenhangend 

- een beleid dat gericht is op een handhaving van cie Kop-
peling tussen minimumlonen en minimumuitkeringen; 

- een rechtvaardig inkomensbeleid, waarbij de inkomens 
boven 1 60.000,- aanzienlijk meer zullen moeten inle-
veren dan de inkomens beneden die grens; 

- een actief veiligheidsbeleid, dat onder meer plaatsing 
van nieuwe kernwapens in Nederland kan voorkomen; 

dat in het regeerakkoord van CDA en VVD deze uitgangs-
punten van D66 onvoldoende zijn terug te vinden;  

MOTIE 1802 

Indieners : vice-voorzitter Politiek I-lB e.a. 
Woordvoerder: Bob van den Bos/Gerrit Jan Wolffensperger 

betreft : politieke koers 

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

dat in de afgelopen maanden onduidelijkheid is ontstaan 
over de plaats en de koers van D'66, 

- dat die plaats en koers sinds 1966 slechts in zoverre 
anders zijn geworden, dat D'66 in het verleden het 
streven naar de vorming van een progressieve volks-
partij heeft moeten prijsgeven en nu nadrukkelijk 
als een zelfstandige, progressieve partij streeft 
naar fundamentele maatschappelijke vernieuwingen, 

- dat daaraan onder meer uiting is gegeven in het 
beleidsprogramma 1977-1981 en in de verkiezingsprogram-
ma's 1981-1985 en 1982-1986, 

- dat verdere ontwikkeling van dit beleidsprogramma en 
van de maatschappij-analyse die er aan ten grondslag 
ligt noodzakelijk is, aansluitend bij de huidige maat-
schappelijke en economische veranderingen, 

deze ontwikkeling met spoed ter hand te nemen, 

dat hierbij de volgende beleidsprioriteiten voor D'66 
voorop blijven staan: 

1, het scheppen van daadwerkelijk gelijke maatschappe-
lijke ontwikkelingskansen voor alle mensen, ongeacht 
hun sexe, herkomst, sexuele geaardheid of levens-
beschouwing, alsmede het krachtig streven naar 
opheffing van achterstandsituaties, 

2, staatkundige hervormingen die de burger meer invloed 
geven op en verantwoordelijkheid geven voor de 
machtsuitoefening in onze maatschappij, 

3. een bestuursstruktuur waarin de burokratie wordt 
teruggedrongen en waarin het principe geldt, dat 
regelingen meten werken voor mensen, en niet mensen 
voor regelingen, 

4, het voorkomen van een maatschappij die verdeeld is 
in een klasse van actieven en een klasse van niet-
actieven, 

5. ontwikkeling van de economie binnen de randvoorwaar-
den, gesteld door het behoud van een leefbaar milieu 
ook voor toekomstige generaties, en door humanisering 
van de arbeid, 

6. een economisch beleid dat gericht is, enerzijds op 
nieuwe arbeidsplaatsen, vooral voor jongeren, en 
het cr&dren van deeltijdbanen; en anderijds op het 
scheppen van nieuwe economische bedrijvigheid door 
het ontwikkelen van een vernieuwend industrie-, 
technologie- en informatiebeleid, 

7. een visie op onderwijs, waarin het ontplooien van 
menselijke creativiteit en vindingrijkheid de 
voorrang krijgt boven het aanleren van - snel ver-
ouderende - specialistische kennis en vaardigheid, 

8. een rechtvaardig inkomensbeleid in Nederland, 
waarbij solidariteit met de minst draagkrachtigen 
het uitgangspunt dient te zijn, 

9. het doorbreken van de bewapeningsspiraal in. het 
algemeen en de rol van de kernwapens in het bij-
zonder, 

10. het streven naar een rechtvaardige welvaartsver- 
deling in de wereld, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

verzoekt de Tweede Kamerfractie 

tegen het komende kabinet van CDA en VVD een onafhanke-
lijke, zakelijke oppositie te voeren en de beleidsdaden 
van zon kabinet te beoordelen aan de hand van het 066-
verkiezingsprogramma; 

en gaat over tot de orde van de dag 



MOTIE ?O3 

Indieners- : vice-voorzitter Organisatie HB e.a. 
Woordvoerder: Mieke van Wagenberg 

betreft : partij-organisatie 

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

- de kritische opmerkingen t.a.v. de Organisatie van de 
partij en het functioneren van diverse partij-organen, 
waaronder het Hoofdbestuur, 

- de verschillende organisatorische voorstellen, die in 
de partij in discussie zijn, 

a, de Organisatie van de partij de invloed van individu-
ele leden op de besluitvorming en op de keuze van - 

bestuurders en vertegenwoordigers in politieke orga-
nen onvoldoende garandeert, 

b. de Organisatie van de partij de controleerbaarheid 
van bestuurders en vertegenwoordigers met inachtne-
ming van eigen verantwoordelijkheden onvoldoende 
garandeert, 

c. de interne samenhang tussen de verschillende bestuurs-
lagen en tussen de overeenkomstige frakties in 
vertegenwoordigende lichamen te wensen overlaat, met 
name op het punt van een samenhangend politiek optre-
den t.a.v. het partijbeleid, 

d. zelfdiscipline in de partij in politiek en bestuur-
lijk opzicht verbeterd moet worden, 

!Q _i 
- de doelstellingen van de politieke partij Democraten 

'66 t,a,v, haar politiek handelen ook terug te vinden 
moeten .zijn in haar eigen organisatie, wat betekent 
dat de radicale democratiseringsgedachten hèt uitgangs-
punt moeten zijn voor de organisatiestructuur, 

- de besluitvorming van de Organisatie gebaseerd blijft 
op het principe van  one-man-one-vote,  waarbij de - 

invloed van het individuele lid verbeterd moet worden, 

- besturen een eigen politieke verantwoordelijkheid heb-
ben en deze moeten uitdragen naar binnen en naar buiter,  
de partij, en dat zijde specifieke taak hebben om het 
partijbeleid ten overstaan van de politieke vertegen-
woordigers te handhaven en hun gedrag hierop te 
controleren, 

- de partij haar interne Organisatie zodanig moet struk-
tureren, dat de politieke identiteit van de partij op 
alles niveau's herkenbaar en duidelijk -is, 

- de financiële mogelijkheden van de partij, 

2, op welke wijze de besluitvorming aangaande partij-
programma en Organisatie zodanig kan worden inge-
richt, dat deze zich richt op essentiële beslis-
punten, 

3, of dekandidaatstellings- en verkiezingsprocedure 
voor partij-organen en vertegenwoordigingen in open-
bare besturen zodanig kan worden ingericht, dat een 
kwalitatieve keuze mogelijk is en dat de deelname 
van individuele leden kan worden bevorderd, - 

4, of het HB als collectief verantwoordelijke voor het 
besturen van de partij zijn mandaat van de ALV zou 
moeten krijgen en aan de ALV verantwoording schuldig 

- zou moeten zijn, 

5, op welke wijze besturen hun politieke verantwoorde-
lijkheid, waaronder de bewaking van het partijbeleid, 
kunnen dragen ten overstaan van gekozen vertegen-
woordigers in openbare besturen op overeenkomstig 
niveau, 

6. op welke wijze beleids- en verkiezingsprogramma's 
van de partij, regio's en afdelingen een samenhan- - 

gend beeld kunnen vertonen, (' % 
7, op welke wijze frakties van de verschillende 

niveau's een samenhangend beleid kunnen voeren, 

8, hoe de actuele politiek veelvuldiger en duidelijker 
binnen de partij gecommuniceerd kan worden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting 

Het uitgangspunt voor de organisatie is het politiek 
handelen van D'66. Een nadere uitwerking hiervan bete-
kent dat de organisatie moet zijn: 

- een middel om politieke invloed uit te oefenen, 
- een optimale deelname van de individuele leden aan de 

besluitvorming te waarborgen, 
- een zo breed mogelijke deelname van de individuele 

leden in (het kiezen voor) besturen, partij-organen en 
vertegenwoordigende lichamen waarborgen, 

- een optimale controle op besturen, partij-organen en 
vertegenwoordigende lichamen bieden. 

Hiervan uitgaande en van de belangrijkste tekortkomingen .1 
van de organisatie die in de overwegingen worden gesig-( - 

naleerd, worden een aantal aandachtspunten genoemd, die 
nader onderzoek verdienen Deze opsomming is niet 
limitatief. 

De aandachtspunten kunnen als volgt worden toegelicht: 

ad -1 

De huidige besluitvorming heeft ten doel het accent van 
de discussie te leggen bij afdelingen en regio's. Daar 
moeten de individuele leden hun invloed uitoefenen. 
Vanuit afdelingen en regio's worden amenderingen en 
moties ingediend waarover de ALV bij  one-man-one-vote  
stemt, 

_2f_2 
- zorg -te dragen dat er voorstellen komen ter verbete- 
ring van de organisatie van de partij, dat deze ter 
discussie worden gesteld in de partij en dat hierover 
besluitvorming plaatsvindt op de ALV van 8 en 9 april 
1983, 

- hierbij in ieder geval te onderzoeken: 

1. op welke wijze de decentralisatie van de besluit- - 

vorming, waartoe het najaarscongres 1981 de aanzet 
heeft gegeven, versterkt moet worden, zodat de indi 
viduele deelname van leden aan de besluitvorming 
bevorderd - kan worden, 

ad _2 
Door de wijze waarop beleidsprogramma's tot stand komen 
en ter discussie worden gesteld in de partij is de 
besluitvorming vrijwel uitsluitend toegankelijk voor 
deskundigen en hobbyisten. Hierin kan verandering komen 
als de discussie zich richt op beslispunten t.a.v. een 
bepaald beleidsonderwerp. De beslispunten moeten dan 
worden gepresenteerd tegen de achtergrond van onze 
politieke overtuiging. 



a 'I 
ad _3 

De HB-commissie-kandidaatstelling is met een onderzoek 
dienaangaande bezig en zal hierover in december a.s. 
rapporteren, 

ad _4 

De huidige samenstelling van het bestuur, DB-leden man-
daat van de ALV, regio-HB-leden mandaat van de  ARV,  kan 
een risico met zich meebrengen voor de eenheid in het 
bestuur. De mogelijkheid van belangenbehartiging is 
aanwezig. 
Belangrijker is evenwel dat alle HB-leden gelijkwaardig 
kunnen optreden, zowel op centraal niveau als op 
decentraal niveau, 

ad 5 

De principiële scheiding in verantwoordelijkheid tussen 
gekozen volksvertegenwoordigers en bestuurders in de 
partij mag niet verhinderen dat er één partijbeleid, 
zowel naar de partij toe als naar buiten wordt uitge-
dragen, 

basis voor een goede samenwerking tussen besturen en 
('acties is wederzijds vertrouwen. Dat kan alleen gedij-
en wanneer een gelijkwaardige kwaliteit, met name op 
politiek terrein, aanwezig is en een partijdiscipline 
die bevordert dat één partijbeleid door beide wordt 
uitgedragen. 
Daarbij heeft het bestuur de verantwoordelijkheid voor 
de bewaking van het partijbeleid, 

ad 6 

Verkiezings- en beleidsprogramma's van afdelingen en 
regio's moeten getoetst kunnen worden aan de landelijke 
partijlijn. 

ad _7 

Raden, Staten en Euro-, Eerste- en Tweede-Kamerfractie 
zouden een zodanig organisatorisch verband moeten vormen, 
dat de informatie vanuit de landelijke D'66-politiek 
aangaande regionale en plaatselijke zaken, direct naar 
de betrokkenen wordt verzonden, 

ad-8 

Hierover wordt elders een uitspraak gedaan. 

MOTIE 1804 '  

Indieners : 1-ste publiciteitscoördinator HB e.a. 
Woordvoerder: Han Heemskerk 

betreft : in- en externe voorlichting 

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

- dat met name het verbeteren van bestaande communica-
tiekanalen en het tot stand brengen van nieuwe com-
municatiekanalen noodzakelijk is; 

- om op de voorjaars-ALV '83 te komen met voorstellen, 
gericht op het verbeteren van de communicatie in de 
partij, uitgewerkt in samenhang met wijzigingsvoor-
stellen van organisatorische aard en binnen de uft de 
begroting blijkende financiële mogelijkheden; 

- hierbij in ieder geval de volgende mogelijkheden 
serieus te onderzoeken: 

a) het omvormen van de "Democraat" tot een onaf-
hankelijk, kritisch, actueel-politiek bulletin 
niet een grotere verschijningsfrequentie; 

b) het opnieuw instellen van een regelmatig overleg 
tussen Hoofdbestuur en regiobesturen; 

c) het herzien van de invulling van de functie van 
stafmedewerker publiciteit, zodat aan deze functfe 
belangrijke taken worden gekoppeld m.b,t, interne 
en externe voorlichting,voor zover het de partij 
betreft; 

d) het in overleg met de Tweede-Kamerfractie organi-
seren van overleg tussen de leden en (de leden 
van) de Tweede-Kamerfractie, niet alleen ter ALV 
en AR en via individuele (werk)bezoeken, maar ook 
door collectief fractiebezoek aan de regio's; 

e) het formeren van een permanente publiciteitsbe-
geleidingscommissie, waarbij aan de orde moet 
komen zowel de taakomschrijving als de gewenste 
bezetting; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1805 

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 D66, 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 D66 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 een middel is en geen doel 

cnnçf, f'nd 

- dat het gedrag van een aantal landelijke politieke 
vertegenwoordigers en het HB, gedurende het jaar 
waarin 066 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 en de 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 D66 optreden terug te vinden. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



- 
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MOTIE 1806 

Indieners : Ton Bergman, Koosje van Doesen, 
Fred de Vfes 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 D66, 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 066 zichzelf als 
partij heeft verschaft gedurende het afgelopen jaar, 
het tegendeel is van wat wij het eigen gezicht van 066 
zouden willen noemen. Een partij die een politiek voor-
staat die zich laat controleren ook inhoud moet geven 
aan die controle, 

constaterende 

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  agendas  van ALV,  ARV  en AAV moet worden opge-
nomen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1207 

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 066 in vergadering 
bijeen op 29 en 30 oktober 1982 te Amersfoort, 

overwegende 

daunctioneren van het Hoofdbestuur in het jaar 1981j 
1982 getoetst aan de uitgangspunten van denken en han-
delen van 066 (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, 

constaterende 

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

Besluit 

te dragen op het eerstvolgende re-
in aanmerking komende congres (ALV) 
het Hoofdbestuur als agendapunt 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting bij motie 1805 t/m 1807 

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 066 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. 066 ontstond toch o.a. vanuit de behoefte 
deze mentaliteit te doorbreken. Eenmaal regerngs-
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 066, 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 
D'66 zijn vastgelegd. 
Dè taak van het Hoofdbestuur zou onder andere moeten 
zijn: 

- 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 met de partij te dek-
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 066 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 Krasnapoisky-con-
gres te Amsterdam. 

- de manier waarop het Hoofdbestuur haar strategie-
resolutie, begeleid door HB-1 eden, naar de ARVs uit-
zond om zodoende druk te kunnen uitoefenen op de 
uitkomst van de discussie. 

Het Hoofdbestuur op 
glementair daarvoor 
het functioneren van 
op te nemen, 
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- het congres (ALV) van 16-17 juli was ons inziens het 
dieptepunt als het gaat om de uitgangspunten van den-
ken en handelen Van D'66. Macht werd daar verheven 
tot doel. Blindelings vertrouwen werd de aanwezige 
leden min of meer afgedwongen. Niets wees erop dat 
het HB dit afkeurde; integendeel 

- als men enkele politieke vertegenwoordigers zou moe-
ten beoordelen naar hun houding tijdens dat congres 
(met name dhr. Zeevalking), dan moeten we helaas 
vaststellen dat: Macht corrumpeert zelfs D66-ers. 

- tenslotte leeft bij ons sterk de indruk dat het HB 
het contact met de basis van onze partij heeft ver-
1 oren. 

Wij vinden het daarom van het grootste belang dat er 
een betere Opzet wordt gevonden voor het functioneren 
van het HB, die de leden meer garantie moet geven voor 
een juist hanteren van onze uitgangspunten, die naar 
onze mening het bestaansrecht van onze partij zijn. 
Want: 
- als het denken en handelen van onze politieke verte-

genwoordigers niet meer mag en kan getoetst worden 
aan ons beleidsprogramma, 

- als macht ons doel is geworden, 
- als politici een blindelings vertrouwen mogen af-

dwingen, 
dan zullen wij onze naam "Democraten '66' moeten wij-
zigen,- of beter nog, zullen wij de partij moeten opheffen. 

MOTIE 1808 

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 066 leden van de Tweede Kamer, die op 8 sep-
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-
korning 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 D'66 in de periode van de vorming 
van een nieuw kabinet geregeld over de opstelling 
van de Tweede Kamerfractie worden geinformeerd, 

-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. 

MOTIE 1809 

Indieners :  MV  Afdeling Amsterdam 
Woordvoerder: Chel Mertens 
Onderwerp : koersbepaling 

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

van oordeel 

- dat uit de uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen 
van 8 september 1982 de noodzakelijkheid blijkt, dat 
066 haar koers als vooruitstrevende en onafhankelijke 
partij duidelijker maakt, 

- dat met name het begrip "vooruitstrevendheid" 
concretisering behoeft, 

overwegend 

dat de vooruitstrevendheid van D'66 

a, op tal van punten botst met het conservatisme van de 
VVD op sociaal-economisch gebied, op het gebied van 
vrede en veiligheid, milieu en energie, en van het 
CDA (vooral bij immateriële zaken als emancipatie, 
ontzuiling ontwikkeling naar een informatie-
maatschappij), 

b, op tal van punten overeenstemt met andere progressie-
ve partijen  buy,  zorg voor de zwakkere, rechtvaar-
dige verdeling van inkomen, kennis en macht, milieu-
beleid,  

C. op vele punten verschilt van andere progressieve 
partijen,  buy,  door meer aandacht voor de niet 
georganiseerde zwakkere in onze samenleving, voor de 
aspecten van individuele vrijheid en verantwoorde-
lijkheid, voor de immateriële kant van welvaart en 
welzijn, door een zakelijker niet ideologische 
benadering en door meer naar de toekomst dan naar 
het verleden te kijken, 

d. op een aantal punten vooruitliep/vooruitloopt op 
alle andere politieke partijen (bijv. democratise-
ring, aandacht voor het milieubeleid, emancipatie-
beleid en een voorbereiding op de informatie-
maatschappij) en 066 dus een voorhoede positie 
impliceert, 

bovenstaande overwegingen te verdisconteren in de 
politieke en organisatorische voorstellen die de koers 
van D'66 als vooruitstrevende en onafhankelijke partij 
zullen moeten verduidelijken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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MOTIE 1810 van oordeel 

Indieners : AAV Afdeling Amsterdam dat uit de verkiezingsuitslag de noodzakelijkheid 
Woordvoerder: Chel Mertens blijkt dat D'66 haar koers als vooruitstrevende en 
Onderwerp : vierde stroming onafhankelijke partij duidelijker maakt, 

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

dat als gevolg van de verkiezingsuitslag van 8 september 
1982 D'66 voor de keuze staat zich te ontwikkelen tot 
een aktiepartij met een beperkt aantal beleidsdoelen 
(bijv. gekozen premier, milieubeleid, emancipatie) of 
tot een partij die steunt op een maatschappelijk draag-
vlak en als zodanig herkenbaar is als een aparte 
(vierde) politiek/maatschappelijke stroming, 

van oordeel 

dat aan de linkerkant van de Nederlandse politieke delta 
(in toenemende mate) behoefte is aan zo'n herkenbare 
vierde stroming, 

dat D'66 (weer) kan uitgroeien tot zon vierde stroming, 
indien tenminste: 

1. het vooruitstrevende en ondogmatische karakter buiten 
kijf blijft, 

2. voldoende verbindingen worden gelegd tussen het 
politieke en het maatschappelijke gebeuren, 

3. de politieke speerpunten (als milieubeleid, emanci-
patie, informatiemaatschappij, enz.) logisch 
g&rntegreerd worden in het programma, via dwars-
verbanden naar alle beleidssectoren, 

4. de samenstelling van de D'66-frakties in vertegen-
woordigende lichamen en van de D'66-besturen - zowel 
naar know-how als naar politieke idealen - de volle 
breedte van het politiek/maatschappelijk gebeuren 
bestrijkt, 

5. de interne communicatie lijnen in de partij zodanig 
lopen, dat zowel de seismografische functie als de 
functie als apparaat tot meebestuur van de burgers, 
optimaal is gegarandeerd, 

besluit 

te kiezen voor een ontwikkeling tot vierde stroming, 

politieke en organisatorische voorstellen te doen die 
deze ontwikkeling moeten bevorderen en concretiseren, 

en hiervan verslag te doen op een ALV in 1983, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1811 

Indieners : AAV Afdeling Amsterdam 
Woordvoerder: Chel Mertens 
Onderwerp : Coalities 

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

dat D'66 voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 8 septem-
ber 1982 heeft aangekondigd niet te zullen deelnemen 
aan een regeringscoalitie zonder waarborgen voor een 
progressief regeringsbeleid, zoals D'66 dat ziet,  

van het afwijzende standpunt van de VVD ten aanzien van 
een regeringscombinatie PvdA-VVD-D'66 nu, 

constaterend 

dat door het CDA aan de informatie-Van Kemenade feite-
lijk (nog) geen eerlijke kans is geboden voor het 
onderzoeken van een regeringscoalitie PvdA-CDA-D'66, 

betreurt 

die houding van de VVD resp. CDA, omdat die een reëel 
onderzoek van de twee coalitiemogelijkheden waarvoor 
D'66 haar voorkeur heeft uitgesproken, blokkeert, 

stelt vast 

dat het regeerakkoord van CDA en VVD niet voldoet aan 
de kriteria, door D'66 voor de verkiezingen geformu-
leerd, te weten op het gebied van het sociaal-
economisch beleid (Perspectief '86), het emancipatie-
beleid, het milieu- en energiebeleid en het vrede- en 
veiligheidsbeleid, 

niet aan een CDA-VVD coalitie mee te doen, 

een komend CDA-VVD-kabinet met een open, zakelijke, 
en eigensoortige oppositie tegemoet te treden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1812 

Indieners : Afdeling Landsmeer 
Woordvoerder : Ernst van Altena 
Onderwerp : SWB-analyse verkiezingsuitslag 

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

overwegende 

- dat het Hoofdbestuur een analyse van de verkiezings-
uitslag heeft gepubliceerd in de Democraat, 

- dat het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D66 ook een analyse van de verkiezingsuit-
slag heeft gemaakt, 

- dat hierin andere elementen aan bod komen dan in de 
analyse van het Hoofdbestuur, en het daarom voor de 
leden interessant is van dit stuk kennis te kunnen 
nemen, 

- dat het mede tot de taak van de SWB D66 behoort, een 
analyse als deze te maken en aan de partij aan te 
bieden, 

besluit 

het Hoofdbestuur op te dragen de genoemde SWB-analyse 
van de verkiezingsuitslag aan de leden kenbaar te 
maken. 

Motie 1812: niet overnemen / overbodig 
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MOTIE 1813 

Indieners : afd, Limburg 
Woordvoerder : F. Bongers 
Onderwerp : leeftijdsgrens sollicitanten 

De Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering 
bijeen op 29 en 30 oktober 1982 te Amersfoort, 
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- dat bij de werving van sollicitanten voor vacatures 
bij de rijksoverheid en in het bedrijfsleven in toe-
nemende mate leeftijdsgrenzen worden gehanteerd, 

- dat het stellen van leeftijdseisen met betrekking 
tot lichamelijke kracht, uithoudingsvermogen e.d. 
slechts functioneel kan worden beoordeeld bij de 
aanstellingskeuring door een bevoegde medicus, 

- dat de afwijzing van sollicitanten op grond van 
niet functionele bezwaren discriminerend is, 

besluit 

zich uit te spreken voor afwijzing van het hanteren 
van niet functionele eisen en met name leeftijdseisen 
voor vacatures in het personeelsbeleid van rijksover-
heid en bedrijfsleven, 
en dringt er bij de fractie van 066 in de 2e Kamer en 
het Europese Parlement op aan al het mogelijke te doen 
om aan deze discriminatie een einde te maken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1814  

Constaterende 

- dat in brede lagen van D66 een discussie aan de gang 
is over de dieper samenbindende elementen van 066 

- van het feit, dat in steeds bredere kring D66 gety-
peerd wordt als links-liberaal, 

- dat anderen weer spreken van vrijzinnig democraten of 
radicaal progressieven, 

Q_rwege_nd_e 

-'dat een nadere profilering van 066 een proces behoort 
te zijn, waarbij mede de basis van de partij in al haar 
geledingen betrokken dient te worden, 

- dat herkenbaarheid juist op dit moment van wezenlijk 
belang is voor D66, 

- een profileringsnota te doen maken die kan dienen om 
dit proces te versnellen en te stroomlijnen, 

- deze nota in de periode van januari tot maart in dis-
cussie te geven binnen de partij, waarna op het voor-
jaarscongres van D66 in 1983 de definitieve besluit-
vorming kan plaatsvinden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MI)TTP min  
Indiener : Regio Gelderland 
Woordvoerder: Jan v.d. Hazel/Ben Herfst 
Onderwerp : handhaven verklaring tegenover partijleden 

en beloften tegenover de kiezers 

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

- dat het binnen D'66 eengoed democratisch gebruik is, 
en reglementair vastgelegd, kandidaten voor een ver-
tegenwoordigend lichaam vóór de kandidaatstelling 
schriftelijk te laten verklaren, dat zij zich ver-
plichten binnen 6 maanden na de verkiezingen hun man-
daat te aanvaarden, 

- dat de politieke ethiek van 066 vereist dat kandida-
ten overeenkomstig deze verklaring benoemingen zullen 
aanvaarden en gestand doen, 

- sancties voor deze regel aan de ALV voor te leggen, 
waarbij gedacht kan worden aan uitsluiting bij een 
volgende kandidaatstelling, 

en gaat over tot de orde van de dag.  

MOTIF min  

Indiener : Jopie Boogerd-Quaak e.a. 
Woordvoerder: Jopie Boogerd of Alex Dijkwel 
Onderwerp : profilering 

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

Indiener : Joke Jorritsnia-v.Oosten, Piet  Scheele ea  
Woordvoerder : Joke Jorritsma-v.00sten/Alex Dijkwel 
Onderwerp : profilering 

De Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering 
bijeen op 29 en 30 oktober 1982 te Amersfoort, 

constaterende 

- dat de verkiezingsnederlaag is ontstaan doordat D66 
niet in staat is gebleken een stabiele aanhang van 
redelijke omvang te krijgen en te behouden, 

- dat dit mede is veroorzaakt doordat 066 niet in 
staat was haar uitgangspunten duidelijk te presenteren 

overVeqende 

- dat 066 democratie ziet als een voorwaarde tot een 
zo groot mogelijk persoonlijk welzijn van iedereen, 

- dat 066 de mens meer eigen verantwoordelijkheid 
wil geven, 

- dat D'66 streeft naar geestelijke en politieke vrij-
heid, individuele ontplooiingskansen en menselijke 
gelijkwaardigheid, 

- dat individuele ontplooiing die mede dienstbaar wordt 
gemaakt aan de zwakken in de samenleving zowel een 
liberaal als een links karakter heeft, 

- dat de partij Democraten 66 zich als links-liberale 
stroming dient te profileren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



- de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en plannen, 
c.q. maatregelen voor de nabije toekomst een gedegen 
analyse vereisen van het reilen en zeilen van de 
partij en haar vertegenwoordigers (zoals Hoofdbestuur, 
Stichting Wetenschappelijk Bureau, secretariaat, 
Adviesraad, Tweede-Kamerfractie, bewindslieden enz.) 
inclusief de organisatiestructuren, 

- een dergelijke analyse noodzakelijk is om orde te 
helpen scheppen in de bestaande verwarring en om een 
nieuwe uitbouw (indien gewenst) mogelijk te maken, 

- over te gaan tot de instelling van een commissie van 
goede diensten, bestaande uit D'66-getrouwen die enige 
afstand hebben tot de dagelijkse problematiek 
(gedacht wordt o.a. aan Jan Glastra van Loon, 
Jan Vis,  Ruby  van Essen, Jan ten Brink, Hans Gruyters, 
Ad Bestman). 
De opdracht van deze commissie zou uit twee elementen 
dienen te bestaan: 
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MOTIE 1817 

Indieners :  ARV  regio Utrecht 
Woordvoerder 1  : Arie Manten/Jos Elbers 
Onderwerp : informatica 

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

stelt het volqende vast: 

- De Nederlandse samenleving bevindt zich in een over-
gangsfase tussen twee tijdperken. We verlaten het 
industriële tijdperk en treden het informatietijdperk 
binnen. 

- De ontwikkelingen in de informatietechnologie (in het 
bijzonder de micro-electronica en de telecommunicatie 
en het samengaan van beide) bieden nieuwe mogelijk-
heden voor de innovatie in het Nederlandse bedrijfs-
leven. 

- Tevens echter zal onder de invloed van de informatie-
technologie de samenleving ingrijpend en in een be-
trekkelijk hoog tempo veranderen, waarbij nauwelijks 
één sector van onze maatschappij onaangeroerd zal 
blijven. 

- De informatietechnologie is een van de belangrijkste 
middelen voor de mens om de samenleving te sturen. 

- Voor dit laatste is een samenhangend, maatschappelijk 
gericht nationaal informatiebeleid van de grootste 
betekenis. 

- D66 heeft daartoe meer dan enige andere politieke 
partij in Nederland reeds belangrijke aanzetten ge-
geven. 

Indieners : AAV Eindhoyen 

Woordvoerder: Jan van Rossum 
Betreft : Actuele Politieke Moties, 

De ALV van 066, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 29 en 30 oktober 1982, 

1, het maken van een analyse als hierboven bedoeld, 
waarbij het op dit congres dienaangaande bespro-
kene - mede als inventarisatie zou moeten dienen; 

2, het doen van concrete voorstellen m,b,t, de nabije 
toekomst, waarbij de voorstellen van de Rappèl-
groep dienen te worden betrokken. 

De commissie doet t,a,v, haar definitieve samenstel-
ling, opdracht en werkwijze zelf nadere voorstellen 
en legt deze ter stemming voor aan de Adviesraad. 

Bedoelde commissie zal begin 1982 aan alle leden 
rapporteren en haar aanbevelingen zullen in de vorm 
van een pre-advies op het voorjaarscongres 1983 
aan de orde worden gesteld. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1819 

Indieners : S. van Hoogstraten e.a. 
Woordvoerder : S. van Hoogstraten 
Onderwerp : samenwerking buitenlandse partijen 

De Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering 
bijeen op 29 en 30 oktober 1982 te Amersfoort, 
overwegende 

- dat het streven naar samenwerking op Europees niveau 
met gelijkgezinde partijen en groeperingen, een cen-
trale doelstelling van D66 is; 

- dat de opstelling van de huidige politieke federaties 
in het Europees Parlement bevestigt, dat deze federa-
ties voor dergelijke samenwerking thans niet meer in 
aanmerking komen; 

- dat recente partij-politieke ontwikkelingen in een 
aantal  Wets  Europese landen -met name in het Verenigd 
Koninkrijk en de Duitse Bondsrepubliek-erop wijzen, 
dat zich mogelijkheden voor constructieve samenwerking 
van D66 met buitenlandse politieke partijen en groe-
peringen aftekenen; 

- dat de eerstvolgende Europese Verkiezingen reeds in 
juni 84 zullen plaatsvinden; 

- dat de huidige onafhankelijke positie van D66 in na-
tionaal en internationaal verband, zich zeer wel ver-
draagt met initiatieven die zo mogelijk nog voor de 
a.s. Europese Verkiezingen, tot gezamenlijke uitspraker 
met gelijkgestemde groeperingen en partijen kunnen 
leiden; 

- dat het recentelijk door D'66 georganiseerde interna-
tionale Seminar onder de titel Nieuwe wegen voor 
Europa, waar politieke partijen uit een achttal lan-
den van West Europa vertegenwoordigd waren, een belang-
rijke aanzet heeft gegeven, genoemde initiatieven con-
creet gestalte te geven; 

- dat met het oog op dat doel ook andere vormen van mul-
tilateraal en bilateraal overleg kunnen worden over-
wogen; 

besluit 

1-Het Hoofdbestuur op te dragen met grote kracht haar be-
leid met betrekking tot de buitenlandse positie van 
D66 voort te zetten; 

2-Dat daarbij vooral aandacht dient te worden geschonken 
aan die partijen en groeperingen die op het Internatio-
nale Seminar van D66 vertegenwoordigd waren; 

3-Dat ook de Europese en Nationale fracties hoge priori-
teit zullen moeten geven aan het onderbouwen van de 
toekomstige partij-politieke oriëntatie op Europees 
niveau van 1366; 

4-Dat de besluitvorming met betrekking tot deze oriënta-
tie met name met het oog op de eerstvolgende Europese 
Verkiezingen, ten laatste op de najaars-ALV 1983 dient 
plaats te vinden, en dat ter voorbereiding daarvan, op 
de voorjaars-ALV 83 een andere rappOrtage over de ge-
maakte vorderingen dienaangaande dient te worden gege-
ven van de zijde van het Hoofdbestuur, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

~p~eekt als zijn meninq uit: 

dat thans onder meer het volgende te doen staat: 

- D66 dient zoveel mogelijk zijn hele ledenbestand bij 
het nadenken over deze belangrijke materie te betrek-
ken. 

- Het beleidsprogramma van 066 zal tegen de achtergrond 
van deze maatschappelijke ontwikkelingen nader moeten 
worden bezien. 

- De inzichten van 066 op dit gebied zullen naar buiten 
toe vaker en duidelijker moeten worden verwoord 

en draagt het HB op en verzoekt de fracties al het moge-
lijke te doen om het bovenstaande te realiseren. 

MOTIE 1818 



Van de kandidaten voor de verschillende vacatures staan 

de volgende gegevens vermeld onder: 

1. Naam en voornamen 
2. Geboortedatum en -plaats 
3. Adres en telefoonnummer 
4. Opleiding 
5. Beroep 
6. Huidige functie binnen D66 
7. Vroegere functie binnen D66 
8. Functies in andere maatschappelijke organisaties 
9. Betreffende functie 

Kandidaten voor het Dagelijks Bestuur hebben verklaard 
dat: 
- hij/zij tenminste zes, maanden lid is van D66; 
- hij/zij geen lid is van een andere landelijke poli- 
tieke partij; 

- hij/zij zich verplicht tijdens een eventueel lidmaat- 
schap van het Dagelijks Bestuur geen lid te worden 
van een andere landelijke politieke partij; 

- - hij/zij bereid is na eventuele verkiezing de bestuurs- 
taak naar behoren te vervullen, desgevraagd verant- 
woording af te leggen tegenover de leden en afstand 
te doen van alle partijfuncties 

Kandidaten voor de verschillende Vaste Commissies heb-
ben verklaard dat: 

hij/zij geen lid is van een andere vaste commissie; 
- hij/zij bereid is na eventuele verkiezing de taak 

naar behoren te vervullen en desgevraagd verantwoor-
ding af te leggen tegenover de leden; 

- hij/zij tenminste zes maanden lid is 'van D66. 

Kandidaten voor het Bestuur van het P.S.V.I. hebben 
verklaard dat: 
- hij/zij bereid is na eventuele verkiezing de bestuurs-

taak naar behoren te vervullen en desgevraagd verant-
woording af te leggen tegenover het bestuur; 

- hij/zij tenminste zes maanden lid is van D66. 

Alle kandidaten hebben bovendien verklaard dat: 
hij/zij na 9 mei 1940 niet zodanig betrokken is geweest 
bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een 
nationaal-socialistische, fascistische of racistische 
gezindheid blijkt en dat hij/zij niet zodanig heeft 
deelgenomen aan activiteiten van de bezettende macht, 
dat een en ander een moreel beletsel zou vormen bij 
de kandidatuur voor het lidmaatschap van het Bestuur/ 
Commissie. 

1. Kohnstamm, Jacob 
2. 14 november 1949 
3. Kromme Waal 27, 1011 BV Amsterdam, tel. 020-221480 
4. Rechten, Universiteit van Amsterdam 
5. -- 

6. Lid geschillencommissie 
7. Lid afd.bestuur Amsterdam, Voorzitter Adviesraad 

lid Tweede Kamer 
8. -- 

9. Voorzitter Hoofdbestuur  

1. Mertens, Chel 
2. 8 januari 1939 te Tjimahi ( Java 
3. Torenven 10,Zunderdorp, tel . 020-369622 
4. Kand. ex. Geneeskunde en Wis-en Natuurkunde 
5. -- 

6. -- 

7. Lid afd.bestuur Athsterdam 68-69,lid Hoofdbestuur 
69-71 en 73-77,lid Tweede Kamer 77-82 

8. -- 

9. Voorzitter Hoofdbestuur 

1. Fonkert, Peter Johannes 
2. 26 augustus 1953 te Haarlem 
3. Nw. Kerksplein 16, Haarlem, tel. 023-320543 
4. Econometrie 
5. -- 

6. Penningmeester Haarlem 
7. Lid  fin.  cie. Adam 
8. Lid r.v.t. bestuur KNOV Kennemerland 
9. le cq 2e penningmeester van het Dagelijks Bestuur 

1, Zwaqa, Izaak Broer Sophie 
2. 21 januari 1949 te Eersel 
3, Geeneindse Kerkweg 17, 5708 CN Stiphout, 

tel, 04920 - 33 191 
4, Doktoraalexanien Sociale Wetenschappen 
5. Manager 
6. Burgercommissie lid Gemeenteraad Helmond 
7. -- 

8. Lid  HEW  
9, le c.q. 2e penningmeester van het Dagelijks Bestuur 

1. Cassee, Ewout Pieter 
2. 26 juli 1954 te Hilversum 
3, Lorentzkade 220, Haarlem, tel, 023 - 24 70 24 
4. Vrije studierichting Rechten 
5. Bestuurskundige bij de VNG 
6, Afdelingsvoorzitter Haarlem/schaduwfractie Bloemen- 

daal 
7. Vice-voorzitter afdelingsbestuur 
8, (het verleden: administrateur van een Vereniging 

van Eigenaren) 
9. Tweede penningmeester 
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1. Boogaart, Wilhelmus Cornelis 
2. 15 juli 1954 te Oud-Vossemeer 
3. Dorpsweg 39, Oud-Vossemeer, tel. 01667-2580 
4. Van huisschilder tot MO-A Natuur-Scheikunde 
5. Systeem-analist 
6. Secretaris afd. Tholen en Sint Philipsland 
7,  -- 
8. -- 

9. Secretaris Organisatie van het Dagelijks Bestuur 

1. MUller, George Frederik Herman 
2. 18 november 1949 te Rotterdam 
3. Haagse Veer 38, 3011 DA Rotterdam, tel. 010-116505 
4. MULO, HBS, doctoraal Rechten, postdoctoraal Fiscaal 

Recht 
5. Beleidsmedewerker Algemene Fiscale Politiek 

Ministerie van Financiën 
6. Lid steunfractie gemeenteraad Rotterdam 
7. fractie-assistent gemeenteraad Rotterdam, 

lid afdelingsbestuur R'dam 1978-1982, waarvan 
voorzitter okt. '79-mrt 82. 

8. bestuurslid stichting Bouwlus Rotterdam 
9. Secretaris Organisatie van het Dagelijks Bestuur 

1. Cotterell,  Eliza Grace  
2. 14 oktober 1937 te Rotterdam 
3. Heemraadschapslaan 45, 1181 TZ Amstelveen, 

tel . 020-410524 
4. HBS-A, Sociale Academie 
5. werkloos kamerlid D'66 
6. -- 

7. 1970-1981: lid gemeenteraad Amstelveen 
1981-1982: lid Tweede Kamer Staten-Generaal 

8. bestuurslid "Hunianitas" 
9. Secretaris-Organisatie van het Dagelijks Bestuur 

1. Beek, Johan René Simon 
2. 15 februari 1930 te Oss 
3. Graaf van Lyndenlaan 55, 3771 JB Barneveld 
4. MHS 1 jaar sociologie 
5. Antiquar 
6. lid werkgroep Welzijn 
7. Ply,  lid Adviesraad 
8. Bestuur Hunianitas Gelderland; Bestuur Stichting 

Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening West-Veluwe 

9. lid Landelijke Verkiezingscommissie 

1. Zwaga, Izaak Broer Sophie 
2. 21 januari 1949 te Eersel 
3. Geeneindse Kerkweg 17, 5708 CN Stiphout, tel. 04920-

33191. 
4. Doktoraal examen Sociale Wetenschappen 
5. Manager 
6. Burger commissielid Gemeenteraad Helmond 
7. -- 

8. lid NCW 
9. lid Landelijke Verkiezingscommissie 

1. Schreuder,  Else Augustine  
2. 5 september 1956 te Breda 
3. Goevemneurkade 77, Voorburg, tel. 070-872380 
4. Gymnasium  Beta,  Doktoraal Rechten, student filosofie 
5. Juridisch medewerkster Ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid 
6. -- 

7. emancipatiewerkster (nov '79-juli '81) 
8. -- 

9. lid Landelijke Verkiezingscommissie  

1. Cohn,  Wilhelmus Quirinus Hendrikus 
2. 15 april 1953 te Laren  (NH)  
3. Prof. Kamerlingh Onnesstraat 55, 6431 TM Hoensbroek 

tel. 045-222944 (privé), 045-793147 (werk) 
4. HAVO 
5. Rijksambtenaar 
6. Voorzitter afd. Heerlen, lid van de Adviesraad 
7. Penningmeester Zuid-Limburg; vice-voorzitter sub-

regio Oostelijke Mijnstreek; voorzitter afd. Hoens-
broek. 

8. -- 

9. lid Landelijke Verkiezingscommissie 

1. Rademaker, Willem Jacobus (Koos) 
2. 28 mei 1945 te Amsterdam 
3. P. Bothlaan 18, 3818  GB  Amersfoort, tel . 033-622761 
4. Gymnasium Alpha, kandidatsexamen Rechten 
5. Alg. secretaris/penningmeester ondernemersorganisatie 
6. -- 

7. Bestuurslid afd. Steenwijk/Brederwiede; secretaris 
subregio IJsselmond; bestuurslid regio Overijssel Ç 
-- 

9. lid Landelijke Verkieîingscommissie 

1. van Wetering, Maria Cornelia Theresia 
2. 12 juli 1933 
3. Wingerdpark 7, 2724 RA Zoetermeer, tel.079-411332 
4. Mulo, typen, Middenstand  PD-Boekhouden, opleiding 

in de modebranche 
5. Groepschef Administratie, momenteel WW-uitkering 
6. -- 

7. Campagneleidster verkiezingen in Zoetermeer 
8. Ondersteuningsgroep voor opzet projekten voor werk-

loze jongeren; organisatie gem. Zoetermeer 
9. Lid Landelijke Verkiezingscommissie 

1. Pinto,  David 
2. ----- , in Midelt (Marokko) 
3. Vestdijklaan 374, 9721 VZ Groningen, tel.050-252422 
4. Ped. Akademie, V.0. Pedagogiek, M.O. Frans,  Doc.  

Letteren 
5. Wetenschappelijk Hoofdambtenaar tbv Culturele Minder-

heden. 
6. Werkgroep Welzijn - Onderwijs 
7. -- 

8. Voorzitter Bestuur van de Stichting Straathoek; 
lid bestuur van de regionaal school adviesdienst; 
lid programma raad Averroes 
kroonlid Universiteitsraad van Groningen 

9. Lid Landelijke Verkiezingscommissie 

1. Visch, Geerhing 
2. Eysden (L.), 20-04-1939 
3, Bordine 30, Sneek, tel, 05150 - 16481 
4. MTS, HTS, Soc, Academie P.W., Voort,Gez.üpl, 
5. Kursusleider/docent. OR-scholing en vorming/ 

kadertraining 
6. Voorz. afd, Sneel D'66 

Voorz. Pol,Scholings en Vormingsinstituut D'66 (PSVI) 
7, idem, zie boven 

Lid schaduwfraktie Prov,Staten Friesland 
8, ANWB-bondsofficial 

Voorz. St.Werkgelegenheidsprojecten Friesland, 
enz. 

9. Lid bestuur PSVI 
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1. van Eijk, Peter David 
2. 10 maart 1958 
3. Uilenstede 164, Amstelveen, tel. 020-457949 
4. student Politicologie 
5. -- 

6. Lid JOAC-bestuurscommissie, 
onderwijsmedewerker Douke Eisma 

7. -- 

8. -- 

9. Lid Bestuur van het PSVI. 

1. Hogervorst, Jeroen Lambertus Johannes 
2. 5 september 1957 te Eindhoven 
3. Turftorenstraat 9a, 9712 BL Groningen, tel.050-

133303 
4. HAVO;  HT  kandidaats Bedrijfskunde 
5, student bedrijfskunde 
6. secr. org. regio bestuur 
7. -- 

8.--- 
9. Lid Bestuur van het PSVI. 

1. Oostra, Arjen Ditmer 
2. 15 augustus 1944 
3. W. Pijperstraat 11. 5144 VH Waalwijk, 

tel . 04160-371148 
/1 -- 

5. -- 

6. legio 
7. -- 

8. -- 

9. Lid Bestuur van het PSVI  

Deze gegevens zijn voor zover mogelijk door het Lande-
lijk Secretariaat geverifieerd. 
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TOELICHTING OP DE BIJGESTELDE BEGROTING 1982 en DE BEGROTING 1983. 

Het motto van de begroting 1982: Pas op de plaats maken",levert al gedurende het jaar grote problemen op. 
Financieel zijn we in het verkiezingsjaar 1982 zwaar op de proef gesteld. Drie verkiezingscampagnes hebben 
een zware wissel op de partij-financi9n getrokken en het uiterste gevergd van alle medewerkers. 
Deze krachtsinspanning werd door de kiezer helaas niet beloond. De partij heeft qua zeteltal een flinke 
stap terug moeten doen. Het aantal leden geeft daarentegen meer hoop. Het zijn dan ook deze leden, die 
de partij organisatorisch en financieel zullen moeten blijven ondersteunen. 
Verheugend is te melden dat de gemiddelde contributie over 1982 voor de betalende leden hoger is uitgekomen 
dan bij de begroting 1982 werd verwacht. Daar tegenover staat echter een groter aantal leden die aan de 
contributieverplichting nog niet hebben voldaan, zodat per saldo in de bijgestelde begroting toch een 
lager bedrag aan contributie-inkomsten moet worden vermeld. De realisatie zal niet veel van het bijgestelde 
bedrag afwijken. De post: Inkomsten vorige jaren bevat grotendeels een doorbelasting over 1981, welke nog 
niet was gerealiseerd. Opbrengsten speciale akties is een overloop van de f 15,- aktie van december 1981 

Totaal blijven daarmee de baten circa f 70.000,- achter bij de verwachtingen. 

Aan de uitgavenkant zijn een aantal overschrijdingen en onderbestedingen van de oorspronkelijke begroting 
1982 waar te nemen. In de deelbegroting Secretariaat heeft een extra uitgave ad f 30.000,- plaatsgevonden 
voor de aanschaf van een "eigen' Nixdorff-computer, waarmee zowel de leden- als de financible administratie 
van de partij wordt gevoerd. Voor de toekomst kan hiermee een flinke bezuiniging worden gerealiseerd. 
In de deelbegroting Personeel moest vanwege de verkiezingen tijdelijk extra mankracht worden aangetrokken. 
Daarnaast heeft een verschuiving in de taakverdeling plaatsgevonden. Eveneens aangetrokken werden een 
nieuw Hoofd Secretariaat en een nieuw Hoofd Financiele Administratie. Tenslotte zijn er de extra uitgaven 
t.b.v. de interne verkiezing van kandidaten voor de 2e kamer, welke uiteraard niet op de begroting waren 
voorzien. 

Indien we uitgaan van een gelijkblijvend uitgaventempo, dan wel voorgenomen bezuinigingen van de overige 
deelbegrotingen, dan resulteert niettemin een negatief exploitatiesaldo van circa 1 60.000,- (minimaal) 
Dit vereist een fundamentele herbezinning op het uitgavenpatroon van de partij. Vast staat in ieder geval 
dat ook het verkiezingsfonds met een zéér negatief saldo zal eindigen, indien het huidige tempo van 
bijdragen van de leden zich niet drastisch wijzigt. Bij het opstellen van de begroting had nog geen 13% 
van de leden positief gereageerd door een bijdrage over te maken naar het verkiezingsfonds. 

De uitgaven voor de drie verkiezingscampagnes hebben in hun totaliteit de liquiditeit van de partij zo 
sterk onder druk gezet, dat het liquiditeitstekort niet meer financierbaar bleek uit de eigen middelen en 
de verwachte inkomsten. Er moest een beroep gedaan worden op een bankkrediet. Net  zal duidelijk zijn dat 
voor de partij hiermee de grenzen aan het financieel mogelijke zijn gegeven. Het Hoofdbestuur heeft daarom 
besloten structureel tot een aanvaardbaar uitgavenpatroon om te buigen. Voor 1982 vertaalt zich dat in 
een stringente kostenbewaking en een heroverweging van geplande uitgaven. Voorts is het H.B. van oordeel 
dat voor 1982 het verwachte grote exploitatietekort alleen kan worden gedekt via een speciale aktie onder 
de leden, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat voor 1983 de begroting sluitend is en gebaseerd op 
realistische uitgangspunten. Op deze wijze kan tevens het liquiditeitstekort tot aanvaardbare grootte 
worden teruggebracht, zodat het beroep op bankkrediet als conjuncturele maatregel kan worden gekenschetst. 
Teneinde het beroep op bankkrediet zo kort mogelijk te houden zal direct na het najaars-congres worden 
gestart met de verzending van de acceptgirokaarten voor de contributie van 1983. De "speciale aktie" is 
om administratief-organisatorische redenen gepland voor december. Een negatief exploitatiesaldo over 1982 
zal in mindering worden gebracht op de uitgaven voor de begroting 1983, hetgeen in de voorjaars A.L.V. 
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aan de leden zal worden voorgelegd. 

Begroting 1983 
Voor de begroting van 1983 valt zoals gezegd aan structurele maatregelen niet te ontkomen. Voor een partij 
met een beperkt aantal leden betekent dit, omdat de inkomstenkant te weinig rek vertoond, dat deze  
structurele maatregelen voornamelijk an  de uitgavenzijde moeten worden gerealiseerd; anders gezegd 
"bezuinigen waar dat mogelijk is". 

Voor de diverse deelbegrotingen resulteert dit in het afstoten van taken tot het halen van de fijne 
stofkam door ogenschijnlijk onveranderbare uitgavenposten. Deze maatregelen hebben hun weerslag gevonden 
in de cijfers van de diverse deelbegrotingen, waarvan een spcificatie is opgenomen. 
Van de leden wordt niettemin een uiterste krachts-inspanning geëist om ook de inkomstenzijde op het 
in de begroting genoemde bedrag uit te laten komen. De meest eenvoudige manier is dat ieder lid een nieuw 
lid aanmeld, dan wel mensen weet te bewegen tot een donateurschap. Een minder plezierige maatregel is 
echter de eigen leden aan te spreken. 
In de contributieregeling, die in principe de leden de vrijheid geeft zelf de contributiehoogte vast te 
stellen, is wel een minimum bedrag aan contributie ad t 40,- vastgesteld. Niettemin is er een groot 
aantal leden dat een lager bedrag betaalt, zonder daartoe ontheffing te hebben aangevraagd. Net  de 
wetenschap dat ieder lid (betalend of niet) de partij circa t 45,- kost, mag het duidelijk zijn dat het 
Hoofdbestuur voorstelt de minimum contributie te verhogen naar f 60,- en de afdelingen meer te betrekken 
bij de inning van de contributies. Op deze wijze kan de inkomstenkant circa ƒ 90.000,- hoger uitkomen 
dan de verwachte f 910,000,- ( 13.000 leden x t 70,-) 
Teneinde het stucturele karakter van de bezuinigingsmaatregelen te onderstrepen is besloten dat, indien 
per 1 maart 1983 de beoogde inkomstenstijging niet is gerealiseerd dit directe en consequente gevolgen 
moet hebben voor de uitgavenzijde. Deze maatregelen zullen dan onverlet moeten worden doorgevoerd. Op 
het voorjaars-congres in 1983 zal het Hoofdbestuur, daarover verslag en verantwoording moeten afleggen aan 
de A.L.V. Net zou echter te betreuren zijn als op deze wijze voor de partij wezenlijke taken en werkzaam-
heden niet meer kunnen worden uitgevoerd. 

Resumerend zal het navolgend beleid moeten worden geëffectueerd: 
- dekking exploitatietekort 1982 via een speciale aktie onder de leden; 
- een negatief exploitatiesaldo over 1982 zal in mindering komen op de uitgaven voor 1983; 
- verhoging minimum-contributie tot t 60,- per jaar; 
- het beoogde uitgavenpatroon voor 1983 is alleen geoorloofd indien de beoogde voorstellen voor de 
contributie per 1 maart 1983 een zichtbaar resultaat hebben opgeleverd; zo niet dan vindt direct een 
bijstelling van de begroting 1983 plaats, onder goedkeuring van de vborjaars- A.L.V.; 

- stringente begrotingsbewaking; 
- vervroegde inning contributie 1983; 

LASTEN 

Personeel 
Het personeelsbestand zal wijzigingen ondergaan als gevolg van een reorganisatie van het Partij-secre- 
tariaat. De uitgaven voor personeel komen daarmee fractioneel onder de uitgaven van de oorspronkelijke 
begroting 1982. In de sfeer van doorbelasting voor dienstverlening aan derden is rekening gehouden met 
een verdergaande doorberekening van de verleende diensten. 
Secretariaat 
Voor het secretariaat zal nog sterker moeten gelden dat elke uitgave extra kritisch wordt bekeken. 
Op de posten porti en kopieerwerk moet bezuinigd kunnen worden, zonder de informatie aan de leden te 
ondergraven. 
Huisvesting 
In deze deelbegroting zijn vrijwel geen bezuinigingen te realiseren aangezien de lasten grotendeels 
een vast karakter hebben. 
Hoofdbestuur en AR 
In deze deelbegroting nemen de congreskosten (netto) nog steeds een te grote plaats in. Ons inziens 
zouden de congressen kostendekkend moeten zijn, overeenkomstig de voorstellen van het N.H. eerder 
daartoe gedaan. 
Democraat 
Uitgegaan wordt van een oplage van 15.000 exemplaren a 16 pagina's en ten hoogste 10 nummers per jaar. 
Een andere opzet van de Democraat behoeft een grondige herziening van deze deelbegroting, e.e.a, binnen 
de financiele mogelijkheden. 
Publiciteit 
In deze deelbegroting is een bedrag opgenomen voor salariskosten Publiciteitsmedewerker. Dankzij deze 
verschuiving in de publiciteitskosten is het mogelijk de publiciteitsfunctie zo goed mogelijk in takt 
te houden. 
P E AC 
Uitgegaan wordt van voortzetting van emancipatie-activiteiten, onder de stringente voorwaarde dat de 
subsidie CRM in 1983 wordt gecontinueerd.Indien de subsidie vervalt,dan zal de partij-bijdrage eveneens 
bijgesteld worden overeenkomstig de uitgangspunten van de begroting 1983. 
JOAC 
Helaas is het niet mogelijk voor 1983 de bijdrage JOAC aan de bezuinigingen te laten ontkomen. Onderzoek 
naar subsidie-mogelijkheden is gaande. 
Regio-bijdrage 
Uitgegaan is van 13.000 x f 12,- afdracht per lid, zoals vastgesteld op de voorjaars A.L.V. 1982. In 
principe dient deze afdracht buiten de bezuinigingen te worden gehouden, aangezien anders de financiele 
basis voor regio's en afdelingen grotendeels komt te vervallen. De afdrachtregeling via een eerste en 
tweede afdracht en één jaarlijkse telling van betalende leden blijft ongewijzigd gehandhaafd. 
Bijdrage aan het Verkiezingsfonds 
Hoewel het verkiezingsfonds zeer zeker een extra bijdrage van de partij kan gebruiken, valt niet te 
ontkomen aan een verlaging ervan. Ioor de dekking van het verwachte grote tekort in het verkiezingsfonds 
zal nogmaals een zeer dringend beroep op de leden gedaan moeten worden. De respons op de acceptgiro- 
kaarten-mailing van de campagne voor de 2e kamer-verkiezingen was ronduit teleurstellend en zeker niet 
toereikend om de kosten ervan te dekken, laat staan het tekort ervan op te heffen. 
Bijdrage SWB eb PSVI 
Deze bijdrage is sterk verlaagd, mede in verband met de forse daling van de kosten welke worden doorbelast 
voor diensten welke de partij aan  de Stichting Wetenschappeliji Bureau D?66 verleent. 
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De bijdrage aan PSVI kan ongewijzigd blijven. 

BATEN 

Contributies 
Uitgegaan wordt van 13.000 contributie betalende leden met een gemiddeld contributiebedrag Van f 77,-
Dit betekent dat aan een verhoging van de inkomsten niet valt te ontkomen.Voorgesteld wordt de minimum-
contributie vast te stellen op f 60,- per jaar. Voor het overige blijft de contributie-regeling onge-
wijzigd. De mogelijkheid bestaat de contributie in termijnen te voldoen, indien daartoe een verzoek aan 
de penningmeester wordt ingediend. 
Diverse bijdragen 
Hieronder zijn begrepen schenkingen en donateurs. Aan de bevordering van het donateurschap moet het 
komende jaar bijzondere aandacht besteed worden. 
Rente 
De verwachte lagere rentestand en een geringer bedrag aan liquide middelen noopt tot een benedenwaartse 
bijstelling van het bedrag aan rente-inkomsten. 
Doorbelasting i.v.m. dienstverlening aan derden 
Het betreft doorbelastingen aan de fracties, 5MB en PSVI, welke niet specifiek in de diverse deelbegro-
tingen konden worden verwerkt. De doorbelastingen in de diverse deelbegrotingen werken via vaste 
verdeelsleutels, 

Richard Drexhage, 
Penningmeester. 

HOOFDBEGROTING POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN ' 66 1983 en BIJGESTELDE BEGROTING 1982 

BATEN 1983 

begroting 

1982 

bijgestelde 

begroting 

1982 

begroting 

1981 

realisatie 

Contributies 1.001.000 1.140.000 1.267.500 1.162.567 

Diverse bijdragen 20.000 5.000 15.000 12.624 

Rente 8.500 25.000 12.500 23.992 

Opbrengst voto-meter  P.M. P.M.  1.000 1.100 

Inkomsten voorgaande jaren 25.500 37.750 10.000 12.056 

Diverse baten voorgaande jaren  P.M. P.M. P.M.  11.149 

Opbrengst speciale akties  P.M.  25.000  P.M.  72.470 

Doorbelastingen i.v.m. dienstverlening 
aan derden 22.000 83.500 83,500 22.500 

TOTAAL BATEN 1.077.000 1.316.250 1.389.500 1.318.458 

noOFDBEGROTING POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 1983 en BIJGESTELDE BEGROTING 1982 

ASTEN 1983 

begroting 

1982 

bijgestelde 

begroting 

1982 

begroting 

1981 

realisatie 

Personeel 332.300 405.000 357.000 350.928 

Secretariaat 168.000 252.000 207.000 197.704 

luisvesting 76.700 64.000 68.500 63.643 

Hoofdbestuur en Adviesraad 50.500 77.000 95.000 88.936 

Democraat 68.000 75.000 103.000 94.164 

Publiciteit 28.000 34.000 52.500 48.727 

PEAC 7.000 7.000 10.000 9.164  

roc  2.500 4.000 5.000 2.294 

Bijdrage aan regio's 156.000 200.000 234.000 185.138 

Bijdrage aan Verkiezingsfonds 45.000 65.000 65.000 65.000 

Bijdrage aan SWB 60.000 112.500 112.500 100.000 

Bijdrage aan PSVI 45.000 45.000 45.000 45.000 

Accountantskosten 18.000 15.000 15.000 15.000 

Voorziening dubieuze debiteuren  P.M. P.M. P.M.  1.110 

Kosten voorgaande jaren 20.000 20.000 20.000 16.714 

TOTAAL LASTEN 1.077.000 1.375.500 1.389.500 1.283.522 

0.0 59.250 (neg) 0.0 1 1 34.936 (pos) 
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DEELBEGROTINGEN 1983 

POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN •66 

De navolgende deelbegrotingen zijn bedoeld om een meer gedetailleerd inzicht te verschaffen in de 
belangrijkste posten van de hoofdbegroting. 

29E1!i 

1. Personeel - Secretaris Organisatie 

2. Secretariaat - Secretaris Organisatie 

3. Huisvesting - Secretaris Organisatie 

4. Hoofdbestuur en Adviesraad - Vice-voorzitter Organisatie 

(m.u.v. Buitenlandse Aangelegenheden, daarvoor: Secretaris Buitenland) 

5. Democraat - Publiciteitscoördinator 

6. Publiciteit - Publiciteitscoördinator 

7. PEAC - Vice-voorzitter Politiek 

8. JOAC - Secretaris Politiek 

1. DEELBEGROTING PERSONEEL 

LASTEN B K G R 0 T I N G BATEN B E 0 R 0 T I N G 
1983 1982 1982 1983 1982 1982 

(bijgesteld) (bijgesteld) 

salarissen, Incl. -bijdrage salaris- 
vakantiegeld 289.135 280.000 kosten 61.900 53.700 
sociale lasten 82.818 74.000 -bijdrage ongevallen- 

reiskostenvergoeding 5.848* 23.000 verzekering 700 600  

ongevallenverzekering 1.200 1.050 -ingehouden sociale
lasten 33.955 19,000 

opleidingskosten  P.M.  500 
-bijdrage uit partijkas332.300 357.000 

- werkgevers-aandeel 
pensioenverzekering 31.696 33.700 

- reservering afvloeiings- 
regeling personeel 18.158e 18.000 

LASTEN 428.855 430.3001TOTAAL BATEN 428.855 430. 

* Hierbij wordt ervan uitgegaan dat alleen werknemers woonachtig buiten Den Haag een tegemoetkoming 
in de reiskosten zullen Ontvangen. 

5% van de bruto loonsom. 
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2. DEELBEGROTING SECRETARIAAT ---------------- 

LASTEN B E G 

1983 

R 0 T I N G 

1982 1982 
(bijgesteld) 

BATEN B E 

1983 

0 5 0 T I N C 

1982 
(bijgesteld) 

1982 

- porti 50.000\ 55.000 - bijdrage uit partij- 

- telefoon 7.000 10.000 
kas 168.000 252.000 207.000 

- onderhoud kantoor- j - computer-service aan 

inventaris 2.500 3.500 
derden 4.000 0.0  0.0 

- bedrukt papier en / 
enveloppen 10 .000 1 13.500 

- kopieerwerk 30.000 40.000 

- kantoorbehoeften 7.500 
222.000 10.000 

- giro(bank)kosten 500 

- geautomatiseerde 
ledenadministratie 60.000 70.000 

- onvoorzien/diverse 
kosten 4.500 5.000 

- aanschaf computer 
Nixdorff 30.000 

TOTAAL 172.000 252.000 207.000 TOTAAL 172.000 252.000 207.000 

* 

Voor de volgende posten zijn alleen de kosten in de begroting opgenomen, die per saldo ten laste van de 
Partij komen: porti, telefoon, administratief drukwerk, kopieerwerk, geautomatiseerde ledenadministratie. 
Doorberekend worden aan SWB, PSVI, PEAC en het separaat beheerde Verkiezingsfonds de werkelijk gemaakte 
kosten, zodat de partijbegroting hiervan per saldo geen invloed ondervindt. Voor de telefoonkosten is 
hierbij echter niet aan een schatting te ontkomen. 
De bedragen die bij SWB en PSVI met de betreffende kostensoort zijn gemoeid, komen voor op de eigen begro-
tingen van SWB, en PSVI. Voor het PEAC: zie deelbegroting PEAC. 

o 
Voor de geautomatiseerde ledenadministratie vindt in Voorkomende gevallen doorberekening plaats aan regio's 
sub-regio's en afdelingen 

90005) er/,, 

3. IJEELBEGROTINGHV88TN 

LASTEN 8 5 G 
1983 

5 0 T I N G 
1982 

(bijgesteld) 
1982 

BATEN B E 
1983 

G R 0 T I N G 
1982 1982 

(bijgesteld) 

- verwarming,verlichting 9.500 7.500 - doorberekening exploi- 
tatielasten pand 

- water 1.000 300 aan SWB 1) 24.400 26.500 
- verzekeringen 2.000 2.000 

- doorberekening exploi- 
- onderhoud en kleine tatielasten pand 
reparaties 5.000 6.000 aan PSVI 1) 14.600 10.600 

- reservering groot - doorberekening exploi- 42.400 
onderhoud 15.000 tatielasten pand 17

: 

 500 
aan PEAC 1) 3.900 j 5.300 

- schoonmaakkosten 15000 15.000 
I 

- belastingen huisvesting 2.400 
106.400 2.000 

- doorberekening huish. 
 

artikelen 3) 1.000 j  P.M.  
- interest hypotheek 30.000 30.500 

- bijdrage uit partijkas 76.700 64.000 68.500 
- afschrijving pand 2) 16.800 

'J18.600 
- afschrijving verbouwing 6.900 

- huishoudelijke art. enz. 4.500 4.000 

- afschrijving inventaris 
en stoffering 9.000 9.000 

onvoorzien/diversen 1.000 1.000 

0TAAL 120.600 106.400 110.900 TOTAAL 120.600 106.400 110.900 

1) Verdeelsleutel exploitatielasten Bezuidenhoutseweg 195 tussen partij/SWB/PSVI/PEAC naar rato van 

het aantal gebruikte m' 

2) 4% van de aanschafwaarde van het gebouw en 20% Voor de kosten Van verbouwing 

3) Doorberekening huishoudelijke artikelen een aanschaffingen van huishoudelijke aard  near  rato van het 

aantal personeelsleden. 



4. DEELBEGROTING HOOFDBESTUUR  (NB)  en ADVIESRAAD (AR) 

LASTEN B E G 
1983 

R 0 T I N G 
1982 1982 

(bijgesteld') 

BATEN B E 
1983 

G B 0 T I N G 
1982 1982 

(bijgesteld) 

- vergaderkosten 88 1) 3.500\ 4.000 

- abonnementen enz.HB  P.M.  500 

- representatie  NB  1,000 1,500 

- buitenlandse aangelegen- 
heden 4,000 6.000 

- HB-weekendvergaderingen 
(netto) 2) 2,500 3.000 

- vergaderingen AR 3) 2.500 3.500 

-  agendas,  vergader- 
stukken AR 1.500 1.500 

- porti AR 1.500 
/77.000 2.000 

- congreskosten (netto) 15.000 15.000 

- Vaste commissies (.400 - bijdrage uit partij- 
kas 50.500 77.000 95.000 

- commissies ad hoc 200 3.000 

- overleg met regio 's 400 ) 

statuten en  NR  5.000 10.000 

- schrift.stemmingen + 

presentatie kandidaten  P.M.  30.000 

- diversen/onvoorzien 
HB + AR 4) 12.000 15.000 

'OTAAL 50.500 77.000 95.000 50.500 77.000 95.000 

1) Inclusief regio-penningmeesters-overleg. 
2) De helft van de vergaderkosten wordt doorberekend aan de deelnemers. 
3) Afgezien van doorbelasting aan fracties. 
4) O.a. eventuele onkostenvergoedingen voor  NB-  en AR-leden. 

5. DEELBEGROTING DEMOCRAAT 

LASTEN 
1983 
BEGROTING 

1982 1982 
(bijgesteld) 

BATEN 
1983 
BEGROTING 

1982 
(bijgesteld) 

1982 

• drukkosten + verzend 
gereedmaken 62.000 75.000 98.000 - abonnementen 6.000 6.000 6.000 

• porti 35.000 45.000 50.000 - doorberekeningen 1) 25.000 45.000 46.500 

• onvoorzien/diversen - bijdrage uit partij- 

(o.a. honoraria) 2.000 6.000 7.500 kas 68.000 75.000 103.000 

OTAAL 99.000 126.000 155.500 TOTAAL 99.000 126.000 155.500 

1) Advertenties, SwB, PSVI, enz, maar afgezien van doorbelasting aan frachties en eventueel meergebruik 

door adverteerders, SWB en PSVI. 
De uitslag van de verkiezingen is er debet aan dat de doorbelastingen voor 1983 aanzienlijk lager zijn. 
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6. DEELSEGROTING PUBLICITEIT 

LASTEN B E G 
1983 

R 0 T I N 0 
1982 1982 

(bijgesteld) 

BATEN B E G 
1983 

R 0 T I N G 
1982 

(bijgesteld) 
1982 

- overschrijding radio/TV - bijdrage uit partij- 
subsidie kas 28.000 34.QOO 52.500 

- documentatie- en propa- - - verkoop beleidsprog.- 
gandamateriaali en info-materiaal 5.000 0.0 0.0 
a) signalement en 

doelgroepfolders 2.500 6.500 
b) beleidsprogramma's 

en info-materiaal 5.000 15.000 
- advertentiekosten en 34.000 
ledenwerf-akties 9.500 30.000 

- diversen/onvoorzien 1.000 1.000 

- bijdrage publiciteits- 
medewerker 15.000 

rOTAAL 33.000 34.000 52.500 TOTAAL 33.000 34.000 52.500 

b 
al7. DEELBEGROTING PEAC 

LASTEN B E G 

1983 

S OT I N G 

1982 

(bijgesteld) 

1982 

BATEN B E 

1983 

G R 0 T I N G 

1982 

(bijgesteld) 

1982 

- salariskosten (all-in) 31.000 30.000 - bijdragen CSM 40.000 2) 40.000 1) 43.000  

- reiskostenvergoeding 1.200 500 - inkomsten emancipatie 

- huisvestingskosten 3) 4.000 5.300 
dagen 500  P.M.  2.000 

- telefoon 450 1.000 - bijdrage uit partij- 

47.000 kas 7.000 7.000 10.000 
- porti 700 1.000 

- kopieerwerk 1.000 

k 

2.000 

- bijdrage receptie 3) 3.700 4.000 

- PEAC-bulletin 1.000 1.000 

- activiteiten 3,700 8.200 

- diversen/onvoorzien 750 2.000 

'OTAAL 47.500 47.000 55.000 47.500 47.000 55.000 

1) Bierbij is uitgegaan van bijgestelde subsidieregeling CRM. 
De begroting draagt een tentatief karakter i.v.m. het aflopen van de experimentele fase PEAC in december 
1982. 

2) Indien voor 1983 door CRM gédn subsidie wordt verstrekt, zal het  NB  opnieuw de gehele deelbegroting PEAC 
moeten vaststellen, met name de consequenties in de personele sfeer. 

3) Staan als baten vermeld op de respectievelijke deelbegroting met huishoudelijke artikelen. 

8. DEELBEGROTING JOAC 

LASTEN B E 
1983 

0 R 0 T I N G 
1982 

(bijgesteld) 
1982 

BATEN B E G 
1983 

R 0 T I N G 
1982 

(bijgesteld) 
1982 

- publiciteit 750 1.550 - eigen bijdragen in 
bestuurs- en reis- 

- JOAC-aktiviteiten 750 1.400 
kosten 500 500 500 

• vergaderkosten 750 ( 
4.500 2.250 - diverse subsidies  P.M.  

- s ecretariaatskosten 500 
- bijdrage uit partijkas 2.500 4.000 5.000 

- diversen 250 j 300  

TOTAAL 3.000 4.500 5.500 TOTAAL 3.000 4.500 5.500 



MOTIE 1701 

Indieners : 1-ste penningmeester HB e.a. 
Woordvoerder: Richard Drexhage 

betreft : wijziging contributieregeling 1983 

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

de moeilijke financiële situatie in de partij, zoals 
tot uitdrukking gebracht in de begroting 1983, 

dat het voortbestaan van de partij belangrijker is dan 
het huishoudelijk reglement, 

besluit et B op te dragen 

in afwijking van het huishoudelijk reglement, artikel 
8, lid 2, de contributieregeling 1983 als volgt te 
wijzigen: 

leden met een belastbaar inkomen 

tot f 25.000,-- f 60,-- 
boven f 25.000,-- ± 80,-- 
boven ± 35.000,-- 1 110,-- 
boven 1 45.000,-- 1 130,-- 
boven 1 55000,-- 1 170,-- 
boven 1 65.000,-- 1 210,-- 
boven ± 75.000,-- 1 250,-- 
boven 1 85.000,-- 1 290,-- 

enzovoort, 

dus voor iedere 1 10.000,- meer inkomen 
1 40,- meer contributie. 

- Leden tot 25 jaar zonder eigen inkomen, 65-plussers 
met alleen AOW-inkomsten en huisvrouwen/huismannen 
zonder eigen inkomen, vallen in principe in de klasse 
van 1 60,--. Zij kunnen echter bij een (te eigener 
beoordeling) moeilijke financiële situatie 1 40,--
betalen, 

- Degenen die na 1 juli 1983 lid worden, betalen de 
helft van bovenstaande bedragen. 

- Degenen die na 1 november 1983 lid worden, betalen 
geen contributie voor 1983, zij worden echter ver-
zocht een vrijwillige bijdrage in het Verkiezings-
fonds te storten. 

- Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

- De contributie dient vóór 1 april 1983 te zijn 
voldaan. 

- De penningmeester kan op schriftelijk verzoek jaar-
lijks toestemming tot vermindering, of ontheffing of 
termijnbetaling verlenen voor de contributie.  

Toelichting 

Het Huishoudelijk Reglement schrijft voor, dat de 
voorjaars-ALV de contributieregeling vaststelt en de 
najaars-ALV de begroting 

Zonder contributieaanpassing kan evenwel de begroting 
niet sluitend worden gemaakt. 

Onze contributie wordt geheven over het belastbaar 
inkomen. Veel leden schijnen er niet van op de hoogte 
te zijn dat de contributie aan een politieke partij 
als gift mag worden beschouwd en voor de belasting 
aftrekbaar is, 

5-,.,4- 1709  

Indieners : Tom Meevis e.a. 
Woordvoerder : Tom Meevis 
Plaats in concept : 3e Congresdemocraat, blz 15 

Hoofdbegroting 198 

Betreft : wijziging 

Voorstel 

bijdrage van JOAC van 2500 wijzigen in 
bijdrage van JOAC van 5000. 

MOTIE 63 

Indieners : Afdeling Amsterdam 
Woordvoerder : Ina Klaasen 
Onderwerp : Milieubeleid 

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

a, een beleidsprogramma van 066 leesbare, algemeen 
begrijpelijke, politieke punten dient te bevatten, 

b. de aan de orde zijnde tekst hieraan niet voldoet en 
een te technocratisch karakter heeft, 

ris oio 
dat de paragraaf milieu uit het verkiezingsprogramma 
1982-1986" (waaraan de toevoeging "landelijk" ten 
onrechte ontbreekt) veel beter voldoet aan het onder a, 
gestelde, 

met een nieuwe concept-tekst te komen, 

en besluit 

nu onmiddellijk over te gaan naar het volgende 
agendapunt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting 

Voor niet-deskundigen is het stuk nauwelijks toeganke-
lijk. Het noodt niet tot lezen en bestuderen zoals op 
diverse dit kongres voorbereidende vergaderingen is 
gebleken. Het is wel degelijk van belang dat wij tot 
een geloofwaardig,. door de partij gedragen milieu-
hoofdstuk komen, 

Indieners :  ARV  Noord-Holland 

Woordvoerder : Ina Klaasen 

Plaats in concept: Hfdst.4 MILIEUBELEID, par. 4.5.3. 
Democraat nr.4 pag.12, rechterkolom, regels 5514n61 

Betreft : schrappen 

Voorstel: 

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



AMENDEMENT 604 

Indieners 

Woordvoerder 

Plaats in concept 
beleidsprogramma 

Betreft 

AAV - Breda 

Guy  Kersten  
Hfst.4, par.4.5.8,regel 52.  

toevoeging. 

Voorstel; 

Na "moet goede voortgang houden", toevoegen: 
"ondermeer voor beschikbaarstelling van voldoende fi-
nancie middelen" 

- i_  - --- -- 

IL 

Het terugbrengen van de taakstellende geluidszone rond 
Schiphol is noch redelijk, noch realistisch. 
De passage lijkt rechtstreeks 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 601A 

AMENDEMENT 601 B 

Indieners : AAV Amstelveen 

Woordvoerder : werkgroep Luchtvaart 

Plaats in concept : Hfst. 4 MILIEUBELEID, par. 4.5.3. 
Democraat nr. 4 blz. 12, rechterkolom, rg.56 t/m70 

Betreft : vervanging tekst 

Voorstel A: 

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 
slechtst denkbare situatie aan te geven) dienen het 
geluidarmer worden van de luchtvloot op de voet te vol-
gen en op overeenkomstige wijze te worden ingekrompen. 

Voorstel B: 

Het systeem van het beperkt gebruik van banen gedurende 
de nachturen dient (tenminste) 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 beluidarme luchtvloot. Voorstellen 
tot vlootuitbreiding en vlootvernieuwing dienen hieraan 
getoetst te worden. - - 

HB advies 601 ontraden 

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 toenemende 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. 

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. 

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

aMrwncMrrJT  AM  

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 financiëel 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 602 

Indieners : C. Grijpma-Geursen e.a. 

Woordvoerder : C. Grijpma-Geursen 

Plaats in concept: Hfdst.4 MILIEUBELEID, par.4.5.3. 
Democraat nrA blz.12, rechterkolom, regel 76 

Betreft : toevoeging 

HB advies 604 : ontraden, overal is geld nodig 
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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 

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. 

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 

AMENDEMENT 606 

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  

HB advies 608 : ontraden 

Indieners :  ARV  Zuid-Holland 

Woordvoerder : Ruud Stam 

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

Betreft : toevoeging 

Voorstel 

Na regel 31 toe te voegen: 

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

HE advies 609 : ontraden 

MOTIE 61 

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

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

Indieners :  ARV  Zuid-Holland 

Woordvoerder : Ruud Stam 

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

Betreft : toevoeging 

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 hoofdstuk, indachtig eerdergenoemde eisen, te 
laten herschrijven 

en gaat over tot de orde van de dag. 

I21gi 
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 geinteresseer-
de leek onverteerbaar. 

HB advies 61 : ontraden 

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. 
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MOTIE 62 

Indieners Afdeling Breda 
Woordvoerder 
Onderwerp Milieubeleid nader uitwerken 

Te 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 rilieubeleid, 

- 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, 

Besluit 

- 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 ut te werken 

en gaat over tot de orde van de dag.  

bestelling congresboeken 

Zijn deze congresboeken U ook zo bevallen? Bladert U er 
nog regelmatig in? 
Bestel dan voor het volgende congres op 8 en 9 april 83 
in de  Flint  te Amersfoort de volgende afleveringen. 

Stuur onderstaande bon tijdig in naar het Landelijk 
Secretariaat. 
Vul duidelijk in, wij gebruiken de bon als adreslabeU 

lidmaatschapsnummer 

naam 

adres 

postcode/woonplaats 

bestelt hierbij het congresboek voor de ALV-35 van 
8 en 9 april 1983. Omstreeks 1 april ontvangt u dit 
gratis thuis. 

I I ?o1iq'ij  

ZAAL 

BALKON 

3.5  
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- 
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HE advies 62 : ontraden 

Dat 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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Velen van u hebben inmiddels kennis- 

gemaakt met Voor de d'raad, het nieuwe 

ç

Jo0 

j 

kaderblad voor d'66-gemeenteraads- 
leden. 

Voor de d'raad is een uitgave van het 

\ Het wordt geheel gewijd aan het lokale 

bestuursnivo. De gemeenteraad, even-

tueel de gewestraad (verlengd lokaal 

) bestuur), niet meer enniet minder. 

- Voor de draad wil proberenute voor- 

zien van korte, bondige informatie 

ter ondersteuning van uw werk als raads- 

lid, het werk van steunfrakties en (II  
0 fraktieassistenten. Voor de d'raad 

wil daarnaast ruimte bieden voor opinie- 

vorming binnen d66 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, d66 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 meer abonnees nodig. 

De kosten zijn 1 25,- voor de eerste vijf nummers (inklusief verzendkosten). Deredaktie 

streeft ernaar dat Voor de d'raad tenminste eenmaal per twee maanden bij uindebus 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 I - - - 

- 

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

houtseweg 195, 2594 Ai Den Haag. gende nummers is/wordt heden door mij overge- 
maakt op postgiro 3909120 t.n.v. de penningmees-' 

Het abonnementsgeld kunt u vol- ter rsvi d66 in Den Haag 
doen door overschrijving op post- naam: 
giro 3909120 t.n.v. penningmees- adres: 
ter PSVI-d66 in Den Haag, onder postkode: woonplaats: 
vermelding van "d'raad". 1 funktie binnen d'66: 
U kunt ook kosteloos een kennis- 

I 0 Ik verzoek u Ook een kennismakingsexemplaar van 
makingsexemplaar krijgen, zolang 1 Voor de dRaad kosteloos toe te zenden aan  X:  

de voorraad strekt. naam: 

adres: 

postkode: woonplaats: 

1 X zolang de voorraad strekt 
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