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motie bestemd voor do ALV  van 29 en 30 Oktober 1982 

betreft concept hfst 0  4 milieubeleid van het landelijk beleids-
programma 

ter behandeling door de AAV Amsterdam, 

De ATV van D66  ens,  ons. 

behandelende het concept beleidsprogrammaonderdeel "miii  cube]  eid" 

van mening dat 
a) een beleidsprogramma van D66 leesbare, algemeen 

begrijpelijke, politieke punten dient te bevatten 

b) dat de aan de orde zijnde tekst hier niet aan voldoet en ecu 
te technocratisch karakter heeft 

overigens van mening dat de paragraaf milieu uit het"verlciezings 
rop;ramma 19821986" (waaraan de toov000ine"landel i jk"ten onrechte 

ontbreekt) veel beter voldoet aso  hat  onder a) gestelde 

verzoekt hoofdbestuur en programmacommissi& met een nieuwe 
concepttekst te komen 

en besluit nu onmiddellijk over to gaan naar het volgende 
agendapunt 

joel i chting voor nietdeskind igen is het stuk nauwelijks jks toe-
gankelijk. Het noodt niet tot lezen en bestuderen 
zoals op diverse dit konr;res voorbereidende ver-
gaderingen is gebleken, Het is wei degelijk van 
belang dat wij tot con geloofwaardig, door de partij 
gedragen milieuhoofdstuk komen, 

c\c\ 



Aan het hoofdbestuur van D1 66 q Q Qpg 
BezuidenhoutseWeg 195 1 

2594 AJ Den Haag 

Boxtel, 27 oktober 1982 

Betreft : Ordevoorstel D'66afd. Boxtel 
het conresvan 

1. Het hoofdbestuur van D'66 heeft met voorbijgaan aan artikel 23 van het 
huishoudelijk reglement de verkiezing van enkele hoofdbestuursleden 
op de agenda gezet van de ALV die op 29 en 30 oktober a.s. in Amers-
foort wordt gehouden. 

2. Tijdens de ledenvergadering van D1 66 afdeling Boxtel, gehouden op 
25 oktober j.l., is over bovengenoemde handelwijze van het hoofdbestuur 
gediscussieerd. 

3. De Boxtelse ledenvergaderin.Z ~~as van meni dat het onder ver- 
~~~~_esT'Nursléden " diTTte worden afev ce 
van de LVJ29 en 30 oktober a.s, en heeft het aftelingsbestuur 
verzocE7 een ordevoorsevan deze strekking te doen, direct bij de 
aanvang van de AIj1T op vrijdag 29 oktober. 

4. Bovengenoemd standpunt van de afd. Boxtel werd ter vergadering als 
volgt beargumenteerd: 
a. Het merendeel van  de leden van  D 166 is slechts enkele dagen geleden 

a door toezending van De Democraat op de hoogte gesteld omtrent de 
snelle procedure tot verkiezing van de hoofdbestuursleden; 

b. De voorgestelde snelle procedure beknot niet alleen de D'66-leden 
in hun recht om zich kandidaat te stellen, maar staat ook een goed 
voorbereide besluitvorming in de weg; 

c. De Boxtelse ledenvergadering vindt de snelheid van handelen, zoals 
hier voorgesteld, niet noodzakelijk; 

d. In tegenstelling tot het hoofdbestuur is de Boxtelse ledenvergadering 
van mening, dat de snelle procedure wel degelijk in strijd is met 
artikel 23 van het huishoudelijk reglement. 

5. U kunt tegemoetzien, dat een woordvoerder van D'66 afdeling Boxtel 
aan het begin van de congresvergadering op vrijdag a,s, het ordevoorstel 
naar voren brengt. Dezerzijds wordt erop gerekend, dat daarvoor gelegen-
heid wordt geboden. 

6. Wij verzoeken u, de congresleiding een afschrift van deze brief te 
verstrekken. 

Met vriendelijke groeten, 

G.C.M. Buiks 

vice-voorz . /seor. 

J.M.P. Bosveld 
e seer. 

D'66 afdeling Boxtel 
Mozartlaan 24 
5283 KG Boxtel 

tel. 04116 75171 



Uc inV van d'3u , bijeen op 30 oktober in De ].'lint te Amersfoort 

( 

- van oordeel dat de uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen van 
8 september 1982 de noodzakelijkheid blijkt, dat d'66 haar 
koers als vooruitstrevende en onafhankelijke partij duidelijker 
maakt 

- van oordeel dat met name het begrip "vooruitstrevendheid" 
concretisering behoeft 

- overwegend, dat; de vooruitstrevendheid van d'68 

aop tal van punten botst met het conservatisme van de vvd op 
sociaal/economisch gebied, ophet gebied van vrede en veiligheid 
milieu en energie, en van het CDA (vooral bij immateriele zaken 
als emancipatie, ontzuiling ontwikaeling naar een informatie-
maatschappij) 

h.op tal van punten overeenstemt met andere progressieve partijen 
bijv. zorg voor de zwaakere, rechtvaardige verdeling van inkomen, 
kennis en macht-, milieubeleid 

c. op vele punten verschilt van andere progressieve partijen, bijv. 
door meer aandacht voor de niet georganiseerde zwakkere in onze 
samenleving, voor de aspecten van individuele vrijheid en ver-
antwoordelijkheid, voor de immaterieele 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 partijcn(bijv democratisering, aandacht voor het 
milieubeleid, emancipatiebeleid en een voorbereiding op de 
enformatie maatschappij) en d'66 dus eenvorhoede positie 
impliceert 

raagt het  JIB  op, bovenstaande overwegingen te verdisconteren in 
de politieke en organisatorische voorstellen die de koers van d'66 
als vooruitstrevende en onafhankelijke partij zullen moeten verdui-
delijken, 

en gaat over tot de orde van de dag 

Itertens 

kLJkV 

(). 

A 

.H at. 
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L 
De ALV van d'bu, bijeen op O oktober 1 , 982 in de  Flint  teAmersfoort; 

191v 
uverweçcnd, dat als gevolg van .e verkiezingsuitslag van B september 
1922  d 66 voor (le keuze staat zich te ontwikkelen tot een aktiepartij 
met n beperkt aan-tal beleidsdoelen (bijv. gekozen premier, 
milieubeleid, emancipatie ) of tot  eon  partij die steunt op een 
maatschappelijk draagvlak en als zodanig herkenbaar is als een aparte 
(vierd(,) politiek/maatschap)elijke stroming 

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

Uver\regonde dat d'66 (weer) kan uitgroeien tot zo'n vierde stroming, 
indien tenminste: 

1. liet vooruitstrevende en ondogmatische karakter buiten kijf blijft, 

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

. de politieke speerpunton (als milieubeleid emancipatie, informatie 
maatschappij, enz,) logisch geintegreord worden in het programma, 
via dwarsverbanden naar alle beleidssectoren, 

4. de samenstelling van de d'66 frakties in vertegenwoordigende 
lichamen en van de d'6(-) besturen- zowel naar know-how als naar 
politieke idealen- de volle breedte van het poitiek/maatschappelijk 
gebeuren bestrijkt, 

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

Besluit te kiezen voor een ontwikkeling tot vierde stroming 

Draagt het MB op politieke en organisatorisohe voorstellen te doen 
,±e deze ontwikkeling moeten bevorderen en concretiseren 

En hiervan verslag te doen op een ALV in 198 

En gat over tot de orde van de dag 

, Mertens 

in 

:e/d 
dmn 



De ALV van d'66 , op 30 oktober 1982  bijeen in De  Flint  te Amersfoort 

i  - overwegend, dat d'66 voor de Tweede Kamerverkiezingen va3o  
8 september 1982 heeft angekondigd niet te zullen deelnemen 
aan een regeringscoalitie zonder waarborgen voor een progressi 
regeringsbeleid, zoals d'66 dat ziet; 

nff 
-van oordeel dat uiu de verkiezingsuitslag de noodzakelijkheid 

blijkt dat d'66 haar koers als vooruitstrevende en onafhankelijke 
patij duidelijkernLL'dct 

- kennisgenomen hebend van het afwijzende standpunt va„ de  VV])  
ten aanzien van een regeringscombinatie PvdA-VVD-d'66 nu ; 

- constaterend, dat door het CDA aan de informatie-van Kemenade 
feitelijk (nog) geen eerlijke kans is geboden voor het onderzoe-
ken van een regeringscoalitie PvdA-CDA-d66 

- betreurt die houding van de VVD respCDA, omdat die een regel 
onderzoek van de twee coalitie mogelijkheden waarvoor d'66 
haar voorkeur heft uitgesproken, blokkeert 

- stelt vast dat he regeerakkoord van CDA en  VV)  niet voldoet 
aon de kriteria, door d'66 voor de verkiezingen geformuleerd 
te weten op het gebied van het sociaal-economisch-beleid 
(Ferspectief'86 ), het emancipatie-beleid, het milieu- en 
energie-beleid en het vrede- en veiligheids-beleid, 

- juicht de beslissing van de Tweede Kamerl'raktie toe, niet aan 
een CDA-VVD coalitie mee te doen 

-en nodigt de karnerfrakties van d'6c uit een komend CDA-VVD- 
kabinet met een open, zakelijke, en eigensoortige oppositie 
tegemoet te treden, 

en gaat over tot de orde van Jo dag 

.3C..CC Mertens 



Concept-motie ALV D'66, 29-30 oktober 1982. 

Indiener: Afdeling Landsmeer/ // 
Woordvoerder: Ernst van Altena-- 

De Algemene Leden Vergadedng van D'66, bijeen op 29-30 oktober 

1982, 

overwegende 

- dat het Hoofdbestuur een analyse van de verkiezingsuitslag heeft gepubliceerd 

in de Democraat 

- dat het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 ook een ananlyse 

van de verkiezingsuitslag heeft gemaakt 

- dat hierin andere elementen aan bod komen dan in de analyse van het Hoofd-

bestuur, en het daarom voort: de leden ihteressant 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 verkiezingsuit-

slag aan de leden kenbaar te maken. 

/ / 

((C4) 



Politieke Partij Democraten 66 

Landelijk Secretariaat Politieke Partij 
Democraten 166 
Bezuidonhoutseweg 195 / / 9 ( 2594 AJ DEN HAAG I' 

ACTUELE POLITIEKE MOTIE 

De Algemene Ledenvergadering van D'66 op 30 oktober 1982 te Amersfoort bijeen 
overwegende dat: 

1. Bij de werving van sollicitanten voor vakatures bij de rijksoverheid en 
in het bedrijfsleven in toenemende mate leeftijdsgrenzen worden gehanteerd 

2. Het stellen van leeftijdseisen met betrekking tot lichamelijke kracht 
uithoudingsvermogen e.d. slechts functioneel kan warden beoordeeld bij 
de aanstellingskeuring door een bevoegde medicus 

3. 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 
en met name leeftijcleisen voor vacatures in het personeelsbeleid van rijksoverheid 
en bedrijfsleven 

DRINGT er bij de fractie van D'66 in de 2e kamer en hei Europese parlement op 
aan al het mogelijke ie doen om aan deze' discriminatie een einde te maken 

en gaat over tot de orde van de dage 

Herkenbosc°6 oktober 1982 

1. 
Fr. Bouyis 
politie) secretaris D1 66 
LIMIURG 

Op verzoek van het R.B. Limburg zal deze motie worden verdedigd/toegelicht 
door de  politick  secretaris van D166 Limburg: de hoer F.Bongers, Leeuwerikstr.8 
6075 EW Herkenbosch(tel.047521876) 



ret'. 

Politieke Partij Democrate  566 VQF 

Landelijk Secretariaat Politieke Partij 
Democraten 66 
Bezuidenhoutseweg 95 
2594 AJ DEN HAAG 

Geachte dames en heren, 

Betreft: Actuele Politieke Motie inzake leeftijdsgrenzen in personeelsadvertenties 

Bij deze deel ik U mede, dat in de bovenvermelde motie die U heden aangetekend 
is toegezonden een woord is weggelaten. 
Ik verzoek 'U bij de slotalinea te lezen: 
DRINGT er bij de fractie van D'66 in de 2e kamer en het Eopese puement 
op aan al het mogelijke te doen om aan deze discriminati we1telijk )een 
einde te maken 

Vertrouwende U voldoende te hebben ingelicht, 
Hoogachtend: 

Fr, Bongers  
politick  secretaris 
DV66 Limburg 

t) 
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Bezuidenhoutseweg 195,2594 AJ Den Haag, telefoon (070) 858303. Postgiro 1477777, 
t.n.v. penningmeester D'66, Den Haag. 



De  ARV  van de regio Utrecht in vergadering bijeen op 12 oktober 1982 te 
Utrecht besluit de navolgende motie op de ALV van 29/30 oktob 982 in 
te dienen: 

f ) 

De algemene ledenvergadering van D'66, bijeen op 29 en 30 oktober 1982 
in Amersfoort, stelt het volgende vast: 

- De Nederlandse samenleving bevindt zich in een overgangsfase tussen 
twee tijdperken. We verlaten het industrile 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 mogelijkheden voor de innovatie in het Nederlandse 
bedrijfsleven. 

- Tevens echter zal onder de invloed van de informatietechnologie de 
samenleving ingrijpend en in een betrekkelijk hoog tempo veranderen, 
waarbij nauwelijks ggn 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. 

- D'66 heeft daartoe meer dan enige andere politieke partij in Neder-
land reeds belangrijke aanzetten gegeven. 

De vergadering spreekt als zijn mening uit dat thans onder meer het 
volgende te doen staat: 

- D'66 dient zoveel mogelijk zijn hele ledenbestand bij het nadenken 
over deze belangrijke materie te betrekken. 

- Het beleidsprogramma van D'66 zal tegen de achtergrond van deze 
maatschappelijke ontwikkelingen nader moeten worden bezien. 

- De inzichten van D'66 op dit gebied zullen naar buiten toe vaker 
en duidelijker moeten worden verwoord. 

.y 

De vergadering draagt het RB daarom o al het mogelijke te doen om 
het bovenstaande te realiseren. 

Ondertekenaars: anten 
Jos Elbers JVi 
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Indieners ; Ton Bergman,Koosje van Doesen,Fred de Vries e,a, 

Woordvoerder: 

Onderwerp :Toetsing van het politiek handelen van D 66 vertegenwoordigers in 

Kabinet,ICamers der Staten Generaal,Provinoiale Staten en Gemeente-

raden. 

De ALV van D 66 in vergadering bijeen te Amersfoort op 29  on  30 oktober 1982, 

Constaterende dat 

artikel 3.1.a van de Statuten aangeeft dat de kring van degenen die efeotief deel-

hebben aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming zover mogelijk wordt 

uitgebreid, 

Overwegende dat 

In het algemeen het beeld dat D 66 zichzelf als partij heeft verschaft gedurende 

het afgelopen jaar,het tegendeel is van wat wij het eigen gezicht van D, 66 zouden 

willen noemen.Een partij die een politiek voorstaat die zich laat controleren ook 

inhoud moet geven aan die controle. 

Constaterende dat 

Van toetsing van beleidsprogramma c.q.uitgangspunten van politiek handelen van 

D 66-ers bijna overal in onze partij ontbreekt,dit vanuit onze democratische op- 

stelling onjuist is, 

Besluit: 

dat toetsing van politiek handelen als een vast punt op de agenda's van ALV,ARV 

en AAV moet worden opgenomen. 

A 
= ( 

LA)i 



MOTIE. 

De Algemene Leden Vergadering vanD'66 , in vergadering Bijeen op 30 okt. ")( 
1982 te Amersfoort. 

Overwegende dat: 

D1 66 een partij is die opgericht werd om inhoud te geven aan een 
merkelijk democratische samenleving 

D 1 66 voorstander is van een politiek die zich laat controleren door de burgers 
en waarin burgers een aktieve inbreng kunnen hebben 
Een politiek waarin macht een middel is , engeen doel. 

Constaterende dat: 

Het gedrag van een aantal landelijke politieke vertegenwoordigers en het EB, 
gedurende het jaar waarin D1 66 regerings verantwoordelijkheid droeg, zich 
langzaam maar zeker van deze lijn heeft afgekeerd. 
Het gedrag van deze 11  vernieuwers van de Politiek" precies overeenkomt met 
de - houding die generaties politici voor ben hebben aangenomen. 

In het kader van de politieke controle het nodig is dat informatie wordt 
gegeven en openheid wordt betracht, dat dit van af 26 mei 1981  onvoldoende 
is ebeurd, en dat dit slecht is geweest voor de profilering van de partij 
naar de leden en de kiezer toe 

Besluit: 

het congres zijn afkeuring uit te spreken over het optreden van het 
Hoofd bestuur en enkele landelijke politieke vertegenwoordigers 

om met kracht de beginselen (genoemd onder overwegende dat) weer als 
herkenbaar voor D1 66 optreden terug te winnen. 

çi gaat over tgt de orde van de dag. 

I) / r' 

. H 

- ) 
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MOTIE. 

De Algemene Leden Vergadering vanD'66 , in vergadering Bijeen op 30 okt. ")( 
1982 te Amersfoort. 

Overwegende dat: 

D1 66 een partij is die opgericht werd om inhoud te geven aan een 
werkelijk democratische samenleving 

D 1 66 voorstander is van een politiek die zich laat controleren door de burgers 
en waarin burgers een aktieve inbreng kunnen hebben 
Een politiek waarin macht een middel is engeen doelt 

Constaterende dat: 

Het gedrag van een aantal landelijke politieke vertegenwoordigers en het HE, 
gedurende het jaar waarin D1 66 regerings verantwoordelijkheid droeg, zich 
langzaam maar zeker van deze lijn heeft afgekeerd. 
Het gedrag van deze " vernieuwers van de Politiek" precies overeenkomt met 
de houding die generaties politici voor ben hebben aangenomen. 

In het kader van de politieke controle het nodig is dat informatie wordt 
gegeven en openheid wordt betracht, dat dit van af 26 mei 1981 onvoldoende 
is gebeurd, en dat dit slecht is geweest voor de profilering van de partij 
naar de leden en de kiezer toe 

Besluit: 

het congres zijn afkeuring uit te spreken over het optreden van het 
Hoofd bestuur en enkele landelijke politieke vertegenwoordigers 

om met kracht de beginselen (genoemd onder overwegende dat) weer als 
herkenbaar voor D1 66 optreden terug te winnen. 
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De ALV van D'66, bijeen op 1 juli 1982 te i\mersfoort 

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

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

draagt het hoofdbestuur op om op het komende jaars- 
congres voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijc 
Reglement aan de ALY voor te leggen waarmee het 
mogelij wordt gemaakt dat leden van de partij die 
vertegenwoordig4'i in Provinciale Staten, deel- • 
provincieraden, gemeenteraden en deelgemeenteraden 
deel mogen uitmaken van het hoofdbestuur, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

g c ' 

B 

V 

Postbus 1966, 1000 4mterdam Postgiro 787033, t.n.v. penningmeester D'66,Ams1m. 



m 



Ondergetekenden steunen de bijgevoegde motie, Ingediend 

door: Fred de Vries, Ton Bergman, Koosje van Doesen, 1(0 Klaucke. 

Naam 

2Y • • 
() 

C 

sr•  

Adres 

J L t'k, ,-,, L r '- e t-< ô î- 22 

W15 é- k  M  0 1- 

Handtekening 
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In het algemeen is het beeld dat D 66,als regeringspartij zichzelf gedurende dit 

afgelopen jaar heeft veracbaft,het tegendeel van wat wij hot eigen gezicht van 

D 66 zouden willen noemen. 

De partij die zichzelf zo graag detbcreatieve.vernieuwerfl  van de Nederlandse po-

litiek noemt heeft duidelijk gefaald. 

De voorstanders van een open,eerlijko en duidelijke politiek,kort om een poli-

tiek die zich laat controleren,hebbon het in do praktijk niet waar kunnen ma-

ken.We hebben landelijk zelfs sterk do indruk gewekt dat we ons maar al te graag 

wilden conformeren aan de traditionele manier van politiek denken en handelen. 

D 66 ontstond toch onderandere vanuit de behoefte deze mentaliteit te doorbreken. 

Enmaal regeringsverantwoordelijkheid bleek de politieke moed te ontbreken en 

zijn we verworden tot een angstige en fantasieloos opererende partij. 

Dit is naar onze mening in grote mate het gevolg van het optreden van enkele 

landelijke politieke vertegenwoordigers en bet Hoofdbestuur. 

gaan ervanuit dat onze politieke vertegenwoordigers hun eigen verantwoorde-

lijk hebben met  ale  uitgangspunt het beleidsprogramma van D 66,en dat het do 

ak van de leden eq. het Hoofdbestuur is om hierbij richting gevend en contro-

lerend op te treden. 

Het Hoofdbestuur heeft in dezen een richting gekozen die naar onze mening strij-

dig is met artikel3 van do statuten en met deel I van ons beleidsprogramma, 

waarin de uitgangspunten voor bet denken en handelen van D 66 zijn vast gelegd. 

De taak van het Hoofd Bestuur zou onder andere moeten zijn: 

--belangenbehartiging leden , 

-.terugkoppeling naar leden, 

--voorwaarde scheppen tot goede controle- en evaluatiernogelijkheden. 

In de praktijk bleek bet Hoofd Bestuur echter een beschermende houding aan te 

rmen door de politieke vertegenwoordigers in confrontaties met de partij te 

dekken.Een opstelling die tijdens de onderstaande momenten duidelijk naar voren 

-De gang van zaken rond de kabinetformaties die werd gekenmerkt door gebrek 

aan informatie en openheid. 

Het in het Kabinet blijven van D 66 op bet moment dat de Partij van de Arbeid 

uitstapte. zonder verdere discussie en/of evaluatie. 

-Het zonder meer accepteren van do uitspraken van Jan Terlouw joet betrekking tot 

de strategie die D 66 bij volgende formatie zou moeten volgen. 

--De negatieve opstelling van bet Hoofd Bestuur tegenover de initiatief-nemers 

van bet Krasnapolsky-congres te Amsterdam, 

--De manier waarop het Hoofd Bestuur haar strategie-resolutie begeleid door HB- 

leden,naar do ARV's uitzond,ozn zodoende druk te kunnen uitoefenen op de uit- 

komst van die discussie. 



Ondergetekenden steunen de bijgevoegde motie, ingediend 

door: Fred de Vries, Ton Bergman, Koosje van Doesen, Ko Klaucke. 

. ...... 

........ 

Adres 

i .. ...... . 

. .... TV \ 

... . ,-t1 

Jc é L 

() 



MOTIE. 

De Algemene Leden Vergadering vanD'66 , in vergadering Bijeen op 30 okt. ")( 
1982 te Amersfoort. 

Overwegende data 

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

D 1 66 voorstander is van een politiek die zich laat controleren door de burgers 
en waarin burgers een aktieve inbreng kunnen hebben 

- Een politiek waarin macht een middel is , engeen doel. 

Constaterende dat: 

Het gedrag van een aantal landelijke politieke vertegenwoordigers en het HB, 
gedurende het jaar waarin D1 66 regerings verantwoordelijkheid droeg, zich 
langzaam maar zeker van deze lijn heeft afgekeerd. 
Het gedrag van deze " vernieuwers van do Politiek" precies overeenkomt met 
de' houding die generaties politici voor hen hebben aangenomen.  

In het kader van de politieke controle het nodig is dat infprmatie wordt 
gegeven en openheid wordt betracht, dat dit van af 26 mei 1981 onvoldoende 
is kebeurd, en dat dit slecht is geweest voor de profilering van de partij 
naar de leden en de kiezer toe 

Besluit: 

het congres zijn afkeuring uit te spreken over het optreden van hot 
Hoofd bestuur en enkele landelijke politieke vertegenwoordigers 

om inst kracht do beginselen (genoemd onder overwegende dat) weer als 
herkenbaar voor D1 66 optreden terug te winnen. 

en gaat over tot do orde van de dag. 



Ondergetekenden steunen de bijgevoegde motie, ingediend 

door: Fred de Vries, Ton Bergman, Koosje van Doesen, Ko Klaucke. 

Naam 

/T) 

•T 

t-1 

Adres 

c 

H 

L 

I- 

Handtekening 

/ 



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

Woordvoerder: 

Onderwerp :Toetsing van bet politiek handelen van D 66 vertegenwoordigers in 
Kabinet,,Kamers der Staten Generaal,Provinc±ale Staten en Gemeente-

raden. 

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

Constaterende dat: 

artikel 3.1.a van de Statuten aangeeft dat de kring van degenen die effectief deel 

hebben aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming zover mogelijk wordt 

uitgebreid, 

In bet algemeen bet beeld dat D 66 zichzelf als partij heeft verschaft gedurende 

het afgelopen jaar,het tegendeel is van wat wij bet eigen gezicht van D 66 zouden 
illen noemen.Een partij die een politiok'voorstaat die zich laat controleren ook 

inhoud moet geven aan die controle. 

Constaterende dat 

toetsing van beleidsprogramma c.q.uitgangspunten van politiek handelen van 

D 66-ers bijna overal in onze partij ontbreekt,dit vanuit onze democratische op- 

stelling onjuist is, 

Besluit: 

dat toetsing van politiek handelen  ale  een vast punt op de agenda's' van ALV,ARV 

en AAV moet worden opgenomen. 



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

Woordvoerder: 

Onderwerp :Toetsing van het politiek handelen van D 66 vertegenwoordigers in 

Kabinet,Kamers der Staten Generaal,Provinciale Staten en Gemeente 

raden. 

De ALV van D 66 in vergadering bijeen te Amersfoort op 29 en 50 oktober 1982, 

Constaterende dat 

artikel 3.1.a van de Statuten aangeeft dat de kring van degenen die effectief deel- 

- 
hebben aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming zover mogelijk wordt 

uitgebreid-, 

In het algemeen het beeld dat D 66 zichzelf als partij heeft verschaft gedurende 

ziet afgelopen jaar,het tegendeel is van wat wij het eigen gezicht van D 66 zouden 

tillen noemen,Een partij die een  politick  voorstaat die zich laat controleren ook 

inhoud moet geven aan die controle. 

Constaterende dat 

toetsing van beleidsprogramma c,q.uitgangspunten van politiek handelen van 

D 66-ers bijna overal in onze partij ontbreekt,dit vanuit onze democratische op.- 

stelling onjuist is, 

Besluit: - 

dat toeting-van politiek handelen als een vast punt op de agenda's van ALV,ARV 

en AV moet worden opgenomen. /1 ,7
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-Het congres (ALV) van 1617 juli was onsinsziens het dieptepunt als het gaat `  

om de uitgangspunten van denken en handelen van D 66,Macht werd daar verheven 

tot doe1.Blindelings vertrouwen werd de aanwezige leden min of meer afgedwongen. 

Niets wees erop dat het HB, dit afkeurde.in  teendee11 

-Als men enkele politieke vertegenwoordigers zou moeten beoordelen naar hun 

houding tijdens dat congres (met nathe Dhr Zeevalking),dan moeten we helaas 

vaststellen dat:Macht corrumpeert zelfs D GG-ers, 

--Tenslotte leeft bij ons sterk de indruk dat het RB, het contact met de basis 

van onze partij heeft verlore'n. 

Wij vinden het daarom van het grootste belang dat er een betere opzet wordt ge-

vonden voor het functioneren van het RB. ,die de leden meer garantie moet geven 

voor een juist hanteren 'van onze uitgangspunten,die naar onze mening het be-

staansrecht van onze partij zijn. 

Want  

-...als het denken en handelen van onze politieke vertegenwoordigers niet meer 

mag en kan getoetst worden aan ons beleidsprogramma, 

--a1c macht ons doel is geworden, 

--als politici een blindelings vertrouwen mogen afdwingen, 

dan zullen wij onze naam "Democraten 66" moeten wijzigen,of beter nog zullen 

wij de partij moeten opheffen. 

De ALV van D 66 in vergadering bijeen op 30 oktober 1982 te Amersfoort 

Overwegende dat: 

het functioneren van het Hoofd Bestuur in het jaar 1981/1982 getoetst aan de 

uitgangspunten van denken en handelen van D 66 (Beleidsprogramma deel I) en 
artikel 3 van de Statuten van D 669punten van ernstige kritiek op1evert. 

( t functioneren van het EB. 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,Gerst over tien maanden 

op de agenda van de eerst volgende ALV kan worden opgenomen. 

BESLUIT 

Het Hoofd Bestuur op te dragen op het eerst volgende,reglementair daarvoor in 

aanmerking komend congres (ALV),het functioneren van het Hoofd Bestuur als agenda 

pint op te nemen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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congres (ALV) van 16-17 juli was onsinezions het dieptepunt als het gaat 

om de uitgangspunten van denken  on  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,in tegendeeli 

--Als men enkele politieke vertegenwoordigers zou moeten beoordelen naar hun 

houding tijdens dat congres (met name Dhr Zeevalking),dan moeten we helaas 

vaststellen dat:Macht oorruxnpeert zelfs D 66-ers, 

--Tenslotte leeft bij ons sterk de indruk dat het HB, het contact met de basis 

van onze partij hoeft verloren. 

Wij vinden het daarom van het grootste belang dat er een betere opzet wordt ge-

vonden voor het functioneren van het HB.,die de leden meer garantie moet geven 

voor een juist hanteren 'van onze uitgangspunten,dio naar onze mening hetbe-

staansrecht van onze partij zijn. 

Want :  

-als het denken en handelen van onze politieke vertegenwoordigers niet moer 

mag en kan getoetst worden aan ons beleidsprogramma, 

--als macht ons doel is geworden, 

--als politici een blindelings vertrouwen mogen afdwingen, 

dan zullen wij onze naam "Democraten 66" moeten wijzigen,of beter nog zullen 
wij de partij moeten opheffen. 

De ALV van D 66 in vergadering bijeen op 30 oktober 1982 te Amersfoort 

Overwegende dat; 

het functioneren van het Hoofd Bestuur in het jaar 1981/1982 getoetst aan de 

uitgangspunten van denken en handelen van D 66 (Beleidsprogramma deel I) en 
artikel 3 van de Statuten van D 669punten van ernstige kritiek opleverte. 

Het functioneren van het fiB, 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 eerst volgende ALV kan worden opgenomen, 

BESLUIT : 

Het Hoofd Bestuur op te dragen op hot eerst volgende,reglementair daarvoor in 

aanmerking komend congres (ALV),het functioneren van het Hoofd Bestuur als agenda 

punt op te nemen#  

en gaat over tot de orde van de dag, 
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Toelichting: 

In het algemeen is het beeld dat D 669als regeringspartij zichzelf gedurende dit 

afgelopen jaar heeft verachaft,het tegendeel van wat wij het eigen gezicht van 

D 66 zouden willen noemen* 

De partij die zichzelf zo graag d&'oreatieve.. vernieuwer" van de Nederlandse po-
litiek noemt heeft duidelijk gefaald. 

De voorstanders van een open,eerlijke en duidelijke politiek,kort om een poli-

tiek die zich laat oontroleren,hebben het in de praktijk niet waar kunnen ma-

ken.We hebben landelijk zelfs sterk de indruk gewekt dat we ons maar al te graag 

wilden conformeren aan de traditionele manier van politiek denken en handelen. 

D 66 ontstond toch onderandere vanuit de behoefte deze mentaliteit te doorbreken, 

Enniaal regeringsverantwoordelijkheid bleek de politieke moed te ontbreken en 

zijn we verworden tot een angstige en fantasieloos opererende partij. 

Dit is naar onze mening in grote mate het gevolg van het optreden van enkele 

.Iandelijke politieke vertegenwoordigers en het Hoofdbestuur. 

We gaan ervanuit dat onze politieke vertegenwoordigers hun eigen verantwoorde-

lijk hebben met als uitgangspunt het beleidsprogramma van D 66,en dat het de 

taak van de leden cq. het Hoofdbestuur is om hierbij richting gevend en contro-

lerend op te treden. 

Het Hoofdbeeuur heeft in dezen een richting gekozen die naar onze mening strij-

dig is met artikel 3 van de statuten en met deel I van ons beleidsprogramma, 

waarin de uitgangspunten voor het denken en handelen van D 66 zijn vast gelegd. 

De taak van het Hoofd Bestuur zou onder andere moeten zijn: 

--belangenbehartiging leden , 

-terugkoppeling naar leden, 

--voorwaarde scheppen tot goede controle- en evaluatiemogelijkheden. 

In de praktijk bleek het Hoofd Bestuur echter een beschermende houding aan te 

nemen door de politieke vertegenwoordigers in confrontaties met de partij te 

dekken.Een opstelling die tijdens de onderstaande momenten duidelijk naar voren 

kwam. 

--De gang van zaken rond de kabinetformaties die werd gekenmerkt door gebrek 

aan informatie en openheid. 

--Het in het Kabinet blijven van D 66 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 griet betrekking tot 

de strategie die D 66 bij volgende formatie zou moeten volgen. 

--De negatieve opstelling van het Hoofd Bestuur tegenover de initiatief-nemers 

van het Krasnapoisky-congres te Amsterdam. 

--De manier waarop het Hoofd Bestuur haar strategie-resolutie begeleid door HB 

leden,naar de ARV's uitzond,om zodoende druk te kunnen uitoefenen op de uit-

komst van die discussie, 
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-.Jet congres (ALV) van 16.-17 juli was onsinsziens het dieptepunt als het gaat 

om de uitgangspunten van denken 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,in tegendeelJ 
--Als men enkele politieke vertegenwoordigers zou moeten beoordelen naar hun 

houding tijdens dat congres (met name Dhr Zeevalking),dan moeten we helaas 

vaststellen dat:Macht corrumpeert zelfs D 66-ers, 

--Tenslotte leeft bij ons  stork  de indruk dat het fiB, het contact met de basis 

van onze partij heeft verloren. 

Wij vinden het daarom van het grootste belang dat ereen betere opzet wordt ge- 

vonden 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 be- 

staansrecht van onze partij zijn. 

Want : 

--als het denken en handelen van onze politieke vertegenwoordigers niet meer 

mag en kan getoetst worden aan ons beleidsprogramma, 

--als macht ons doel is geworden, 

--als politici een blindelings vertrouwen mogen afdwingen, 

dan zullen wij onze naam "Democraten 66" moeten wijzigen,of beter nog zullen 
wij de partij moeten opheffen. 

De ALV van D 66 in vergadering bijeen op 30 oktober 1982 te Amersfoort 

Overwegende dat: 

het functioneren van het Hoofd Bestuur in het jaar 1981/1982  getoetst aan de 

uitgangspunten van denken en handelen van D 66 (Beleidsprogramma deel I) en 
artikel 3 van de Statuten van D 66.-punten van ernstige kritiek opleverte 

Het functioneren 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 reglenient,eerst over tien maanden 

op de agenda van de eerst volgende ALV kan worden opgenomen. 

BESLUIT : 

Het Hoofd Bestuur op te dragen op het eerst volgende ,reglementair daarvoor in 

aanmerking komend congres (ALV),het functioneren van het Hoofd Bestuur als agenda 

punt op te nemen, 

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

De Algemene Leden Vergadering vanD'66 , in vergadering Bijeen op 30 okt, ")( 
1982  te Amersfoort. 

Overwegende dat: 

D1 66 een partij is die opgericht werd om inhoud te geven aan een 
werkelijk democratische samenleving 

D 1 66 voorstander is van een politiek die zich laat controleren door de burgers 
en waarin burgers een aktieve inbreng kunnen hebben 
Een politiek waarin macht een middel is 9  engeen doel. 

Constaterende dat: 

Het gedrag van een aantal landelijke politieke vertegenwoordigers en het HE, 
gedurende het jaar waarin D'66 regerings verantwoordelijkheid droeg, zich 
langzaam maar zeker van deze lijn heeft afgekeerd. 
Het gedrag van deze " vernieuwers van de Politiek" precies overeenkomt met 
de houding die generaties politici voor hen hebben aangenomen. 

In het kader van de politieke controle het nodig is dat informatie wordt 
gegeven en openheid wordt betracht, dat dit van af 26 mei 1981 onvoldoende 
is kebeurd, en dat dit slecht is geweest voor de profilering van de partij 
naar de leden en de kiezer toe 

Besluit: 

het congres zijn afkeuring uit te spreken over het optreden van het 
Hoofd bestuur en enkele landelijke politieke vertegenwoordigers 

om met kracht de beginselen (genoemd onder overwegende dat) weer als 
herkenbaar voor D'66 optreden terug te winnen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



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

Woordvoerder: 

Onderwerp :•Toetcixig van het politiek handelen van D 66 vertegenwoordigers in 

Kabinet ,Kamers der Staten Generaal,Provinciale Staten en Gemeente-

raden. 

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

Constaterende dat 

artikel 3.1.a van de Statuten aangeeft dat de kring van degenen die edlfeotief deel-

- hebben aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming zover mogelijk wordt 

uitgebreid, 

Overwegende dat : 

In het algemeen het beeld dat D 66 zichzelf als partij heeft verschaft gedurende 

het afgelopen jaar,het tegendeel is van wat wij het eigen gezicht van D 66 zouden 

willen noenien.Een partij die een politiek voorstaat die zich laat controleren ook 

inhoud moet geven aan die controle. 

Constaterende dat 

Van toetsing van beleidsprogramma c.q.uitgangspunten van politiek handelen van 

D 66-ers bijna overal in onze partij ontbreekt,dit vanuit onze democratische op- 

stelling onjuist is, 

Besluit: 

dat toetsing van politiek handelen als een vast punt op de agenda's van ALV,ARV 

en AAV moet worden opgenomen. 



De voorzitter: 

0 

De secreta 

02. 
.' MUU 

1OTIE, 

Indieners: AAV afdeling Heerlen. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Bijdrage in de diverse partijkassen door D'66-ers 

in publieke functies. 

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

overwegende 

- dat de onderscheidelijke partijkassen bij voortduring 
laboreren aan geldgebrek, 

- dat het niet in de verwachting ligt dat door een grote 
aanwas van het ledental, of anderzins, deze situatie 

- 

spoedig kan verbeteren, 
- dat andere wegen tot het verkrijgen van meer geld-

middelen wel naarstig werden gezocht, doch niet gevonden, 

spreekt als haar mening uit 

-dat met grote aandrang een beroep moet worden gedaan op 
D'6-ers welke een functie bekleden als: FYlinister - Staats-
secretaris - Kamerlid - Commissaris der Koningin - Burge-
meester, om jaarlijks een vast bedrag te storten in de 
landelijke partijkas, 

-dat D'66-ers welke een functie bekleden als: Lid van 
Gedeputeerde Staten - Lid van de Provinciale Staten, 
deze vaste jaarlijkse bijdrage storten in de Regionale 
partijkas, 

-dat D'66-ers welke een functie bekleden als: Wethouder 
of Gemeente-raadslid, deze vaste jaarlijkse bijdrage 
storten in de Afdelingskas, 

-dat het Hoofdbestuur, in samenspraak met bovengenoemde 
functionarissen, moet streven naar een bindende afsraak 
ter zake 

en gaat over tot de orde van de dag. 



MJ 

moirE. 

Indieners: AAV afdeling Heerlen, 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Organisatie Algemeen Secretariaat. 

De Algemene Ledenvergadering van D 166, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op October  1982, 

overwegende 

- dat door het ontbreken van juiste en recente gegevens 
betreffende het ledenbestand en de daarbij behorende 
overzichten inzake betaalde contributies, het afdelings—
secretariaat benevens de penningmeester van de onder—
scheidelijke afdelingen niet optimaal kunnen functioneren, 

- dat daardoor aantoonbaar ledenverlies optreedt, 

draagt het hoofdbestuur op 

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

en gaat over tot de orde van de dag. 

De secretaris 



Politieke Partij Democraten 66 
Afdeling Breda 

D.J. Merhottein 

U 
Breda, 19 september 1982 

secretaris 

iz:? cq 

MOTIE 

De ALV van de Politieke Partij Democraten 1 66 bijeen te Amersfoort, 

overwegende dat: 

- de voortschrijdende verontreiniging van de"milieucompartimenten" en de 

toenemende druk op waarden van natuur en landschap vraagt om een voortdurend 

milieubeleid; 

- een voortvarend milieubeleid, zeker onder de huidige sociaal-economische 

omstandigheden, slechts gevoerd kan worden indien duidelijkheid bestaat 

omtrent 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 beperkenvan optredende verontreiniging 

en/of aantasting van waarden van natuur en landschap als met het oog op de 

mogelijk optredende neven-affecten op bijvoorbeeld de werkgelegenheid en de 

arbeidsmarkt, 

Is van oordeel dat: 

- hoofdstuk 4 van het voorliggende beleidsprogramma weliswaar aanzetten geeft tot 

een beleid op termijn, maar nergens expliciteert welke maatregelen voor welke 

sectoren harde noodzaak, gewenstdanwel zinvol zijn; 

- paragraaf 4.3.2 weliswaarde raakvlakken tussen milieu eneconômie in positieve 

zinsignaleert, maar niet tevens bij benadering deze feiten aangeeft van het 

op termijn volgbare beleid voor de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt, 

Besluit: 

- het als bijzonder gewenst te beschouwen indien uit het voorliggende hoofdstuk 

4 van het beleidsprogramma een beleid op de korte, middellange en de lange 

termijn herkenbaar is, en terzake een kosten-baten analyse is bijgevoegd als 

bovenbedoeld ; 
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Politieke Partij Democraten 66 
Afdeling Breda 

D.J. Merhottein 

secretaris 

Breda, 19 september 1982 

MOTIE C vervolg 

- dat alsdan een kader is aangegeven waarbinnen een voortvarend milieubeleid 

kans van slagen heeft, 

verzoekt het Hoofdbestuur de mogelijkheden te onderzoeken heie1eidsprogramma 

in de bovenbedoelde zin te buigen, danwel door middel van een apaprte notitie 

een en ander nader uit te werken. 

- 

q_ c- / b/  c 3) 
AMENDEMENT : 

Plaats in concept beleidsprogramma: Hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.8, regel 52. 

Betreft: na moet goede voortgang houden " 

Toevoegen: 

t!  ondermeer voor beschikbaarstelling van voldoende financiële middelen t!  

t ..... ........ 

D.J.  Merottein 

secretaris afdeli Breda 

///\ 



STANDAARD voor het INDIENEN VAN MOTIES EN AMENDEMENTEN 

Het omlijnde gedeelte in te vullen door het landelijk secretariaat: 

distributie : ingekomen in i1'd&kOMEN 28 AUG. 1982 
Den Haag d.d. 

Rapportagecommissie : inkomend nummer : 

Programmacommissie : Democraat pag./ 
kolom/regel 

nummer motie! 
amendement 

Hoofdbestuur : I± congresboek pag./ 
kol om/regel 

inieners : YRVARV NoordTol1zxnd - -- of 

(naam) e.a. 

woordvoerder : IClaan , 

contactpersonen: 1. Ina !ltctot 

telefoon: overdag 120 r1h1 's avonds  

2. 

telefoon: overdag 0205924089 's avonds .a9I119cj 

betreft hoofdstuk:  

paragraaf: 
- 

Democraat pag./ 
kol om/regel 

aard wijziging 

voorstel 

Motie  

De Â.L.V. van D 9 66, in vergadering, bijeen te 
Amersfoort op 29/30 oktober 1982, 
overwegende 
- dat de 1)'66.-ledon van do Tweede ICamor, die 
op 8 september 1982  zijn gekozen, zich ten 
aanzien van hun opstelling met betrekking 
tot do vorming van  (eon)  nieuw(e) kabinet(tan) 
gebonden dienen to achten aan de uitspraken 
van de A.L.V. hierover d,d. 17 juni 1982; 

- dat het gewenst is, dat do A.L.V. zich na de 
tot stand koming van  eon  nieuw kabinet over 
do opstelling van de D'GG Twodo Kamer—fraktie 
kan uitspreken; 

draagt hot hoofdbestuur op to bevorderen 
dat do 1ecen van 1) 0 66 in de periode van do 
vorming van een nieuw kabinet geregeld over 
de opstelling VaIl do Tweede Kamerfraktio 
worden geiiformeord; 

- dat do eerste A.L.V., die na do vorming van  
eon  nieuw kabinet bijeenkomt, zich over de 
opstelling van do Tweede Kamorfraktie zal 
uitspreken 

en gaat over tot de orde van de dag. 



O7/ 

Indier 's Ton Bergman,Koosje van Doesen,Fred de Vries e.a. 

Woordy:rder: 

Onderwerp :Toetsing van hot politiek handelen van D 66 vertegenwoordigers in 

Kabinet,Kamers der Staten Generaal,Provinciale Staten en Gemeente-

raden. 

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

Constaterende dat 

artikel 3.1a van de Statuten aangeeft dat de kring van degenen die effectief deel-

hebben aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming zover mogelijk wordt 

uitgebreid, 

In het algemeen het beeld dat D 66 zichzelf als partij heeft verschaft gedurende 

et afgelopen jaar,het tegendeel is van wat wij het eigen gezicht van D 66 zouden 

willen noemen,Een partij die een politiek voorstaat die zich laat controleren ook 

inhoud moet geven aan die controle. 

Constaterende dat 

toetsing van beleidsprogramma c,q.uitgangspunten van politiek handelen van 

D 66-ors  bijna overal in onze partij ontbreekt,dit vanuit onze democratische op- 

stelling onjuist is, 

Besluit: 

dat toetsing van politiek handelen als een vast punt op de agenda's vanALV,ARV 

en AAV moet worden opgenomen. 

( I 
/ 
- 

/ I 7/ 
\AJ 



en gaat over tot de orde van de dag. 

oc 
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MOTIE. 

Do Algemene Leden Ve'gadering vanD'66 , in vergadering Bijeen op 30 okt.  II)(  
1982 te Amersfoort. 

Overwegende dat: 

D1 66 een partij is die opgericht werd om inhoud te geven aan een 
werkelijk democratische samenleving 

D 1 66 voorstander is van een politiek die zich laat controleren door de burgers 
en waarin burgers een aktieve inbreng kunnen hebben 
Een politiek waarin macht een middel is , engeen doel. 

Constaterende dat: 

Het gedrag van een aantal landelijke politieke vertegenwoordigers en het HB, 
gedurende het jaar waarin D1 66 regerings verantwoordelijkheid droeg, zich 
langzaam maar zeker van deze lijn heeft afgekeerd. 
Het gedrag van deze vernieuwers van de Politiek" precies overeenkomt met 
de houding die generaties politici voor hen hebben aangenomen. 

In het kader van de politieke controle het nodig is dat informatie wordt 
gegeven en openheid wordt betracht, dat dit van af 26 mei 1981 onvoldoende 
is ebeurd, en dat dit slecht is geweest voor de profilering van de partij 
naar do leden en de kiezer toe 

Besluit: 

het congres zijn afkeuring uit te spreken over het optreden van het 
Hoofd bestuur en enkele landelijke politieke vertegenwoordigers 

om met kracht de beginselen (genoemd onder overwegende dat) weer als 
herkenbaar voor D'66 optreden terug te winnen. 
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ALV- 34, 29 en 30 oktober 1982 in de  Flint  te Amersfoort 

J&Of 

Handtekeningen behorende bij de motiesNo. 1801, 1802, 1803, 1804 en 1701 
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Overwegende dat: 12. 4 1 
het functioneren van het Hoofd Bestuur in het jaar 1981/1982 getoetst aan de 

uitgangspunten van denken en handelen van D 66 (Beleidsprogramma deel I) en 

artikel 3 van de Statuten van D 66,punten van ernstige kritiek oplevert. 

Het functioneren van het EB, een punt van discussie en/of evaluatie op de agenda 

van een ALV moet zijn,teneinde herhaling van gemaakte fouten in de oekonst te 

voorkomen, 

Constaterende dat: 

Een nieuw agendapunt,volgens het Huishoudelijk reg1ement,e)( over tien maanden 

op de agenda van de eerst volgende ALV kan wordeu opgenomen, 

BESLUIT 

Het Hoofd Bestuur op te dragen op het eerst volgende,reglementair daarvoor in 

aanmerking komend congres (ALV)9 het functioneren van bet Hoofd Bestuur als agenda 

,unt op te nemen. I 

en gaat over tot de orde van de dag, 

/ 
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STANDAARD-FORMULIER voor het INDIENEN VAN MOTIES EN AMENDEMENTEN 

Het omlijnde gedeelte in te vullen door het landelijk secretariaat: 

distributie : ingekomen in INt.IÇOMEN 28 AUG. 1982 
Den Haag d.d. 

Rapportagecommissie : inkomend nummer : 

Programmacommissie : Democraat pag./ 
kolom/regel - 

nummer motief 
amendement 

Hoofdbestuur : congresboek pag./ 
kolom/regel 

Inuieners : *Y/SARV N00rT1mr1 of  

(naam) e.a. 

woordvoerder : in Kc,an 
contactpersonen: 1. Ina 

telefoon: overdag 's avonds  

2. cc ntbontss - 

telefoon: overdag pp_592k 's avonds 29I,1k16. 

betreft hoofdstuk:  

paragraaf: 

Democraat pag./ 
kolom/regel 

aard wijziging : Motie  

voorstel : Â,LV1 van D0669  in vergadering bijeen te 
Aersrt Op 29/30 oktober 19829  
ova:1 : i 

':1 1 den van da Tweede Kathr, dia 
OP L 1982  ziji zich ton 
aanzien Lun opet :r; betrekking 
tot dE mmn van (een) îeuw(e) kab:taot(tan)  
gob a achten aan de ui ken - 

van uo, ide:covor dd. 17 juni 11'i;; 
dat h» t Ia, dat de AL.Vj zich na de 
tot stand n:7ng van een nieuw kabiao over 

' pstoilL: van do D0 66 Tweede 1oafraktie 
v tsv 

o- h be3tuur op te bevorderen 
t inon van D066 in de periode van de 
voiu; van een nieuw kabinet geregeld over 
de opstelling van Co Tweede Kamerfraktio 
worden croaormeerd; 

* dat do ooata A.L.V., die na do vorming van  
eon  nieuw kbinet bijeenkomt, zich over de 
opstelling van do Tweede Kaxnorfrakt ai 
uitspreken 

en gaat over tot de orde van de dag. 





Motie 1820 

Indieners : A1.AV. Amstelveen 

~

~ 
.( 

, 

Woördvoerdersi  Grace  Gotterell/Chel Mertens I 

Betreft : Actuele politiek fl 

De algemene Ledenvergadering Van D'66, in vergadering bijeen op 

29 en 30 Oktober 1982 te Amersfoort, 

Overwegende dat de voorgenomen in houding ad 1.65% op de salarissen 

van het onderijzend personeel in strijd is met de door de Tweede 
Kamer aanvaarde motie Rietkerk-Lubbers welke beoogde cumulatieve 

kortingen op het salaris van het onderwijzend personeel te voorkomen 

voorts overwegende dat de D'66 fraktie in de Tweede Kamer steeds 

consequent gepleit heeft voor een andere dekking van het begrotings-

tekort op de begroting van 0. en W. dan het extra korten op de salaris-

ssen van het onderwijzend personeel, welke als ambtenaar toch 

al moeten inleveren; 

verzoekt de Tweede Kamer fraktie van D'66 deze lijn in de toekomst 

aan te houden; 

en gaat over tot de orde van de dag., 



Motie 1821 

Indieners: AAVAmstelveen 

Woordvoerstert Afdelingsvoorzitter Anke Smit 

Betreft Actuele politiek 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen 

op 29 en 30 Oktober 1982 te Amersfoort, 

dat gekozen volksvertegenwoordigers de morele ver-

plichting hebben erna te stroven hun termijn als volksvertegen-
woordiger vol te maken; 

is van =nLng dat een volksvertegenwoordiger die binnen 1 1/2 

maand na de installatie van de Kamer zijn resp. haar vertrek 

aankondigt, zonder overtuigende redenen, deze morele verplichting 

niet na komt; 

ekt haar teleurstelling uit over het aangekondigde vertrek 

van J.Terlouw en L.JBrinkhorst , en verwacht dat de tot 

Tweede Kamerlid gekozen E.Nypels onmiddellijk na beeindiging 

van zijn ministerschap zijn plaats in de Tweede Kamer Fraktie 

zal innemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Aan het hoofdbestuur van D1 66 
Bezuidenhoutseweg 195 
2594 AJ Den Haag 

Boxtel, 27 oktober 1982 

Betreft : Ordevoorstel D1 66 afd. Boxtel m.b.t. verkiezing hoofdbestuurs-
door het congres van D1 66 

1. Het hoofdbestuur van D1 66 heeft met voorbijgaan aan artikel 23 van het 
huishoudelijk reglement de verkiezing van enkele hoofdbestuursleden 
op de agenda gezet van de ALV die op 29 en 30 oktober a.s. in Amers-
foort wordt gehouden. 

2. Tijdens de ledenvergadering van D'66 afdeling Boxtel, gehouden op 
25 oktober j.1., is over bovengenoemde handelwijze van het hoofdbestuur 
gediscussieerd. 

3. De Boxtelse ledenvergaderingïas van mening, dat het onderwerp "' ver-
kiezing oo dEestuursleden  dient te worden afgevoerd van de agenda 
van de  ALIT  o 29 en 30 oktober a.5. en heeft het a delingsbestuur 
Verzocht , een ordevoorstel van deze strekking te doen, direct bij de 
aanvang van de  ALIT  op vrijdag 29 oktober. 

A. Bovengenoemd standpunt van de afd. Boxtelwerd ter vergadering als 
volgt beargumenteerd: 
a. Het merendeel van de leden van D166  is slechts enkele dagen geleden 

door toezending van De Democraat op de hoogte gesteld omtrent de 
snelle procedure tot verkiezing van de hoofdbestuursleden; 

b. De voorgestelde snelle procedure beknot niet alleen de D1 66_leden 
in hun recht om zich kandidaat te stellen, maar staat ook een goed 
voorbereide besluitvorming in de weg; 

o. De Boxtelse ledenvergadering vindt de snelheid van handelen, zoals 
hier voorgesteld, niet noodzakelijk; 

d. In tegenstelling tot het hoofdbestuur is de Boxtelse ledenvergadering 
van mening, dat de snelle procedure wel degelijk in strijd is met 
artikel 23 van het huishoudelijk reglement. 

5. U kunt tegemoetzien, dat een woordvoerder van D1 66 afdeling Boxtel 1111  
aan het begin van de congresvergadering op vrijdag a.s. het ordevoorstel 
naar voren brengt. Dezerzijds wordt erop gerekend, dat daarvoor gelegen-
heid wordt geboden. 

6. Wij verzoeken u, de congresleiding een afschrift van deze brief te 
verstrekken. 

Met vriendelijke groeten, 

G.C.M. Buiks 

vice-voorz . /secr. 

J.M.P. Bosveld 

r. 

D1 66 afdeling Boxtel 
Mozartlaan 24 
5283 KO Boxtel 

tel. 04116 - 75171 





AMENDEMENT MOTIE 1805 

Indieners:  Rick ter-Have, Edo Spier, Jasper de Jong, Joke Sorg-
drager 

Woordvoerder:  Rick ten Have  

Onderwerp: Tekst besluit motie 1805 

Voorstel: 

"het congres t/m afkeuring" te vervangen door: 

"zijn zorg", zodat de tekst van het besluit luidt: 

"zijn zorg uit te spreken over het optreden van het Hoofdbestuur 
en enkele landelijke politieke vertegenwoordigers, 
om met kracht de beginselen (genoemd onder overwegende) weer als 
herkenbaar voor D1 66 optreden terug te vinden." 

, 

e%e-te 

/ ce 

• H /2. 



AMENDEMENT MOTIE 1805 

Indieners:  Rick  ter-Have, Edo Spier, Jasper de Jong, Joke  Sorg-
drager 

Woordvoerder:  Rick  ten Have 

Onderwerp: Tekst besluit motie 1805 

Voorstel: 

"het congres t/m afkeuring" te vervangen door: 

"zijn zorg", zodat de tekst van het besluit luidt: 

"zijn zorg uit te spreken over het optreden van het Hoofdbestuur 
en enkele landelijke olitieke verte enw thigs, 
om me ac e beginselen (genoemd onder overwegende) weer als 
herkenbaar voor D'66 optreden terug te vinden." 
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AMENDEMENT MOTIE 1805 

Indieners:  Rick  ter-Have, Edo Spier, Jasper de Jong, Joke  Sorg-
drager 

Woordvoerder:  Rick  ten Have 

Onderwerp: Tekst besluit motie 1805 

Voorstel: 

"het congres t/m afkeuring" te vervangen door: 

"zijn zorg", zodat de tekst van het besluit luidt: 

( "zijn zorg uit te spreken over het optreden van het Hoofdbestuur 
_>en enkele landelijke politieke vertegenwoordigers, 

"om m&Ekracht de beginselen (genoemd onder overwegende) weer als 
herkenbaar voor D'66 optreden terug te vinden." 



Toelichtin, INGEKOMEN 27 SEP 1982 

In het algemeen is het beeld dat D 66,als regeringspartij zichzelf gedurende dit 

afgelopen jaar heeft verschaft,het tegendeel van wat wij het eigen gezicht van 

D 66 zouden willen noemen. 

De partij die zichzelf zo graag de"oreatieve,. vrnieuwer" van de Nederlandse po-

litiek noemt heeft duidelijk gefaald. 

De voorstanders van een open,eerlijkeen duidelijke politiek,kort om een poli-

tiek die zich laat controleren-,hebben het in de praktijk niet waar kunnen ma-

ken.We hebben landelijk zelfs sterk de indruk gewekt dat we ons maar al te graag 

wilden conformeren aan de traditionele manier van politiek denken en handelen. 

D 66 ontstond toch oriderandere vanuit de behoefte deze mentaliteit te doorbreken. 

E6nmaal regeringsverantwoordelijkheid bleek de politieke moed te ontbreken en 

zijn we verworden tot een angstige en fantasieloos opererende partij. 

t is naar onze mening in grote mate het gevolg van het optreden van enkele 

landelijke politieke vertegenwoordigers en het Hoofdbestuur. 

We gaan ervanuit dat onze politieke vertegenwoordigers hun eigen verantwoorde-

lijk hebben met als uitgangspunt het beleidsprogramma van D 66,en dat het de 

taak van de leden eq. het Hoofdbestuur is om hierbij richting gevend en contro-

lerend op te treden. 

Het Hoofdbestuur heeft in dezen een richting gekozen die naar onze mening strij-

dig is met artikel 3 van de statuten en met deel I van ons beleidsprogramma, 

waarin de uitgangspunten voor het denken en handelen van D 66 zijn vast gelegd. 

De taak van het Hoofd Bestuur zou onder andere moeten zijn: 

--belangenbehartiging leden , 

--terugkoppeling naar leden, 

-voorwaarde scheppen tot goede controle- en evaluatiemogelijkheden. 

.Ln de praktijk bleek het Hoofd Bestuur echter een beschermende houding aan te 

nemen door de politieke vertegenwoordigers in confrontaties met de partij te 

dekken.Een opstelling die tijdens de onderstaande momenten duidelijk naar voren 

kwam. 

-De gang van zaken rond de kabinetformaties die werd gekenmerkt door gebrek 

aan informatie en openheid. 

--Het in het Kabinet blijven van D 66 op het moment dat de Partij van de Arbeid 

uitstapte. zonder verdere discussie ei/of evaluatie. 

..Het zonder meer accepteren van de uitspraken van Jan Terlouw Met betrekking tot 

de strategie die D 66 bij volgende formatie zou moeten volgen. 

-De negatieve opstelling van het Hoofd Bestuur tegenover de initiatief-nemers 

van het Krasnapoleky-congres te Amsterdam. 

--De manier waarop het Hoofd Bestuur haar strategie-resolutie begeleid door EB-

leden,naar de ARV's uitzond,om zodoende druk te kunnen uitoefenen op de uit-

komst van die discussie. 



--Het congres (ALV) van 16-17 juli was oneinszier het dieptepunt  ale  het gaat 

om de uitgangspunten van denken en handelen van D 66.Nacht werd daar verheven 

tot doel.Blindelings vertrouwen werd de aanwezige leden min of meer afgedwongen. 

Niets wees erop dat het HB, dit afkeurde,in tegendeel 

--Als men enkele politieke vertegenwoordigers zou moeten beoordelen naar hun 

houding tijdens dat congres (met name Dhr Zeevalking),dan moeten we he1aas 

vaststellen dat:Macht corrumpeert zelfs D 66-ers. 

--Tenslotte leeft bij ons sterk de indruk dat het HB*  het contact met de basis 

van onze partij heeft verloren. 

Wij vinden het daarom van het grootste belang dat er'een betere opzet wordt ge-

vonden voor het functioneren van het HB.,die de leden meer garantie moet geven 

voor een juist hanteren van onze uitgangspunten,die naar onze mening hetbe-

staansrecht van onze partij zijn. 

Want  

--als het denken en handelen van onze politieke vertegenwoordigers niet meer 

mag en kan getoetst worden aan  one  beleidsprogranuna, 

--als macht ons doel is geworden, . 

--als politici een blindelings vertrouwen mogen afdwingen, 

dan zullen wij onze naam "Democraten 66" moeten wijzigen,of beter nog zullen 

wij de partij moeten opheffen. 

De ALV van D 66 in vergadering bijeen op 30 oktober 1982 te Amersfoort 

Overwegende dat: 

het functioneren van het Hoofd Bestuur in het jaar 1981/1982  getoetst aan de 

uitgangspunten van denken en handelen van D 66 (Beleidsprogramma deel I) en 

artikel 3 van de Statuten van D 66,punten van ernstige kritiek oplevert, 

Het functioneren 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 eerst volgende ALV kan worden opgenomen.' 

BESLUIT : .. 

Het Hoofd Bestuur op te dragen op het eerst volgende,reglementair daarvoor in 

aanmerking komend congres (ALV),het functioneren van het Hoofd Bestuur  ale  agenda 

punt op te nemen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



NEKÜMEN SIP,  1982 

01 
ID7 

MOTIE. 

De Algemene Leden Vergadering vanD'66 , 
1982 te Amersfoort. 

in vergadering Bijeen op 30 okt. ")( 

Overwegende dat: 

D1 66 een partij is die opgericht werd om inhoud te geven aan een 
werkelijk democratische samenleving 

D 1 66 voorstander is van een politiek die zich laat controleren door de burgers 
en waarin burgers een aktieve inbreng kunnen hebben 
Een politiek waarin macht een middel is , engeen doel. 

Constaterende dat: 

Het gedrag van een aantal landelijke politieke vertegenwoordigers en het HB, 
gedurende het jaar waarin D1 66 regerings verantwoordelijkheid droeg, zich 
langzaam maar zeker van deze lijn heeft afgekeerd. 
Het gedrag van deze " vernieuwers van de Politiek" precies overeenkomt met 
de houding die generaties politici voor hen hebben aangenomen. 

In het kader van de politieke  controls  het nodig is dat informatie wordt 
gegeven en openheid wordt betracht, dat dit van af 26 mei 1981 onvoldoende 
is äebeurd, en dat dit slecht is geweest voor de profilering van de partij 
naar de leden en de kiezer toe 

Besluit: 

het congres zijn afkeuring uit te spreken over het optreden van het 
Hoofd bestuur en enkele landelijke politieke vertegenwoordigers 

om met kracht de beginselen (genoemd onder overwegende dat) weer als 
herkenbaar voor D1 66 optreden terug te winnen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



2 

Indiener8 Ton Bergman,Koosje van Dôesen,Fred de'\Tries e.a. 

Woordvoerder; 

Onderwerp :Toetsing van het politiek handelen van D 66 vertegenwoordigers in. 

ICabinet,Kamers der Staten Generaal,Provinoiale Staten en Gemeente-. 

raden, 

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

Constaterende dat 

artikel 3.1.a van deStatuten aangeeft dat de kring van degenen die eUeotief deel.. 

- hebben aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming zover mogelijk wordt 

uitgebreid, 

Overwegende dat : 

In het algemeen het beeld dat D 66 zichzelf als partij heeft verschaft gedurende 

het afgelopen jaar,het tegendeelis van wat wij het eigen gezicht van D 66 zouden 

willen noemen.Een partij die een politiekvoorstaat die zich laat controleren ook 

inhoud moet geven aan die controles 

Constaterende dat 

Van toetsing van beleidsprogramma c.q.uitgangspunteii van politiek handelen van 

D 66-ers bijna overal in onze partij ontbreekt,dit vanuit onze democratische op- 

stelling onjuist is, 

Besluit: 

dat toetsing van politiek handelen als een vast punt op de agenda's vanALV,ARV 

en AAV moet worden' opgenomen. 
$ $ ) 







Motie 1821 

Indieners: AAV-Amstelveen 

Woordvoerster: Afdelingsvoorzitter Anke Smit 

Betreft Actuele politiek 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen 

op 29 en 30 Oktober 1982 te Amersfoort, 

Overwegende dat gekozen volksvertegenwoordigers de morele ver-

plichting hebben erna te stroven hun termijn als volksvertegen-

woordiger vol te maken; 

is anmenig dat een volksvertegenwoordiger die binnen 1 1/2 

maand na de installatie van de Kamer zijn resp. haar vertrek 

- aankondigt, zonder overtuigende redenen, deze morele verplichting 

niet na komt; 

haar teleurstelling uit over het aangekondigde vertrek 

van J0Ter1ouw en L.J.Brinkhorst , en verwacht dat de tot 

Tweede Kamerlid gekozen E.Nypels onmiddellijk na beeindiging 

van zijn ministerschap zijn plaats in de Tweede Kamer Fraktie 

zal innemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Chel Mertens Kandidaat-voorzitter 

Waarom? 

Om practische en inhoudelijke redenen: 

De tische: 

vijf jaar en drie maanden Tweede Kamerlidmaatschap leveren behalve 

politieke ervaring, ook vijf jaar en drie maanden wachtgeld op. 

De eerste twee jaar daarvan wil ik ter beschikking stellen van 

het voorzitterschap dat immers een professionele parttimer nodig 

heeft, 

Daarbij komt, dat ik pas derde in opvolging ben voor de Tweede 

Kamerfractie - na Jacob Kohnstamm en Dick Tommel 

Hoewel ik verwacht, dat die opvolging de komende twee jaar actueel 

zal blijven - kijk maar naar de vorige fractie van zes zal dat 

mij niet van mijn voornemen afbrengen mijn termijn van twee jaar 

als voorzitter uit te dienen. 

De inhoudeliike:  

deze kandidaatstelling is het logische sluitstuk van de afgelopen 

1½ jaar van mijn kamerlidmaatschap De kloof die geslagen is tussen 

onze woorden en onze daden in die periode, moet zo snel mogelijk 

worden gedicht. 

Vernieuwing in continuïteit, is de boodschap,* 

Daar zullen de komende jaren soms pijnlijke beslissingen voor nodig 

zijn: ja of nee, in plaats van compromissen. 

Ik sta er klaar voor, 

Chel Mertens S 

z/ , v p, Ook nor/cs ioq //O e /1/I 



ïeksten moties congresboek A blz. 15 (Huishoudelijk Reglement) 

Motie 71 

Indieners : AAV afdeling Heerlen 
Woordvoerder 
Onderwerp : Bijdrage in de diverse  partijkassen door D66-ers in pubieke functies 

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

overwegende 

dat de onderscheidelijke partijkassen bij voortduring laboreren aan geldgebrek, 
dat het niet in de verwachting ligt dat door een grote aanwas van het ledental, of anders- 
zins, deze situatie spoedig kan verbeteren, 
dat andere wegen tot het verkrijgen van meer geldmiddelen wel naarstig werden gezocht, doch 
niet gevonden, 

spreekt als haar mening uit 

dat met grote aandrang een beroep moet worden gedaan op D'66ers welke een functie bekleden 
's: Minister, Staatssecretaris, Kamerlid, Commissaris der Koningin, Burgemeester, om jaar-
' ijks een vast bedrag te storten in de landelijke partijkas. 
dat O'66ers welke een functie bekleden als: Lid van Gedepu,terde Staten, Lid van Provincia-
le Staten, deze vaste jaarlijkse bijdrage te storten in de regionale partijkas, 
dat D'66ers welke een functie bekleden als: Wethouder of Gemeenteraadslid, deze vaste jaar-
lijkse bijdrage storten in de afdelingskas, 
dat het Hoofdbestuur, in samenspraak met bovengenoemde functionarissen, moet streven naar 
een bindende afspraak terzake, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Motie 72 

Indieners : AAV Afdeling Heerlen 
Woordvoerder 
Onderwerp : Organisatie Algemeen Secretariaat 

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

"wegende 

dat door het ontbreken van juiste en recente gegevens betreffende het ledenbestand en de 
daarbij behorende overzichten inzake betaalde contributie, het afdelingssecretariaat be- 
nevens de penningmeester van de onderscheidelijke afdelingen niet optimaal kunnen func- 
ti  one  ren, 
dat daardoor aantoonba& ledenverlies optreedt, 

draagt het Hoofdbestuur op 

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

en gaat over tot de orde van de dag. 

Motie 73 

Indieners : Afdeling Amsterdam 
Woordvoerder 
Onderwerp : partijfunctionarissen in HB 

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

overwegende 

dat het aanbod van kandidaten voor het Hoofdbestuur aanmerkelijk zou kunnen worden vergroot 
wanneer actieve leden van do partij, die in staten, deelprovincie, raads- en deelraadsfrac-
ties zitting hebben, reglementair deel mogen uitmaken van het Hoofdbestuur, 



AMENDEMENT MOTIE 1805 

Indieners:  Rick  ten-Have, Edo Spier, Jasper de Jong, Joke  Sorg-
drager 

Woordvoerder:  Rick'  ten Have 

Onderwerp: Tekst besluit motie 1805 

Voorstel: 

"het congres t/m afkeuring" te vervangen door: 

"zijn zorg", zodat de tekst van het besluitluidt: 

"zijn zorg uit te spreken over het optreden van het Hoofdbestuur 
en enkele landelijke politieke vertegenwoordigers, 
om met kracht de beginselen (genoemd onder overwegende) weer als 
herkenbaar voor D'66 optreden terug te vinden." 



Motie 1821 

Indieners: AAV-Amstelveen 

Woordvoerster: Afdelingsvoorzitter Anke Smit 

Betreft Actuele politiek 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen 

op 29 en 30 Oktober 1982 te Amersfoort, 

-Overwegende dat gekozen volksvertegenwoordigers de morele ver-
plichting hebben erna te stroven hun termijn als volksvertegen-

woordiger vol te maken; 

eniflg dat een volksvertegenwoordiger die binnen 1 1/2 

maand na de installatie van de Kamer zijn resp haar vertrek 

aankondigt, zonder overtuigende redenen, deze morele verplichting 

niet na komt; 

haar teleurstelling uit over het aangekondigde vertrek 

van J.Terlouw en L.J.Brinkhorst , en verwacht dat  de tot 

Tweede Kamerlid gekozen E.Nypels onmiddellijk na beeindiging 

van zijn ministerschap zijn plaats in de Tweede Kamer Fraktie 

zal innemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Motie 1820 

Indieners A.A.V. Amstelveen 

Woordvoerdersi  Grace  Cotterell/Chel Mertens 

Betreft : Actuele politiek 

De algemene Ledenvergadering van n66, in vergadering bijeen op 

29 en 30 Oktober 1982 te Amersfoort, 

Overwegende dat de voorgenomen in houding ad 1.65% op de salarissen 

van het onderwijzend personeel in strijd is met de door de Tweede 

Kamer aanvaarde motie Rietkerk-Lubbers welke beoogde cumulatieve 

kortingen op het salaris van het onderwijzend personeel te voorkomen, 

voorts overwegênde dat de D66 fraktie in de Tweede Kamer steeds 

consequent gepleit heeft voor een andere dekking van het begrotings-

tekort op de begroting van 0. en W. dan het extra korten op de sa1aris-

ssen van het onderwijzend personeel, welke als ambtenaar toch 

al moeten in1evoren 

verzoekt de Tweede Kamer fraktie van D66 deze lijn in de toekomst 

aan te houden 

en gaat over tot de orde van de dage 



STANDAARD-FORMULIER voor het INDIENEN VAN MOTIS EN AMENDEMENTEN 

- Het omlijnde gedeelte in te vullen door het landelijk secretariaat: 

distributie : (4 ingekomen in INGEKOMEN 28 AUG, 1982 
Den Haag d.d. 

pportagecommissie : ,< inkomend nummer : 

Programmacommissie : Democraat pag./ 
kolom/regel o P 

nummer motie/ 
amendement 

Hoofdbestuur : tt-E congresboek , pag./ 
kolom/reel 

indieners : /ARV -rd-14c1 1 and __________ of  

(naam) e.a. 

woordvoerder : Wijnand Kaag  

contactpersonen: 1. Wjnand Kag 

• telefoon: overdag o89RLiL 1-37s avonds  

2.  

telefoon: overdag 1 's avonds  

• betreft hoofdstuk: L Miieubelejd_  

paragraaf .  

Democraat pag../ 
kolom/regel : Nr.4 Mei-1982 blz. 10t/m-1--5 - 

aard wijziging : tIIU' 
- 

voorstel : De A.L.V. van D1 66 in vergadering bijeen te Amersfoort 
29/30 oktober  1982,  overwegende dat het concept Hoofd-
stuk 4 - Milieubeleid voor een groot deel niet vol-
doet aan te stellen eisen van leesbaarheid en begrij-
pelijkheid, nodigt het hoofdbestuur uit, dit hoofd-
stuk, indachtig eerdergenoemde eisen, te laten her-
schrijven, en gaat over totde orde van de dag. 

• • 

Het overmatig en soms werkelijk onnodig gebruik van 
vaktermen, eindeloze rijtjes mogelijkheden die door-
spekt zijn met tussenvoegingen en extra verduidelijkin-
gen, alsook het in herhaling vallen bij sommige on-
derwerpi3n, maken het geheel, voor een geinteresseerde 
leek, onverteterbaar. 



-een voortvarend milieubeleid, zeker onder de huidige sociaal-economische 

omstandigheden, slechts gevoerd kan worden indien duidelijkheid bestaat 

• omtrent het te voeren beleid 1 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 beperkenvan optredende verontreiniging 

• en/of aantasting van waarden van natuur en landschap als met het oog op de 

mogelijk optredende neven-affecten op bijvoorbeeld de werkgelegenheid en de 

arbeidsmarkt, . . . . . . - 

Is van oordeel  

• . . - hoofdstuk 4 van het voorliggende beleidsprorarnma weliswaar, aanzetten geeft tot 
• een beleid. op termijn, maar nergens expliciteert welke maatregelen voor welke 

sectoren.harde noodzaak, .gewenstdanwel zinvol. zijn;> .  . . . 

- paragraaf 4,.:'3 2 weliswaarde raalçvlakken tussen milieu eneconômie in positieve 

zinsignaleert, maar,  niet tevens ij benadering deze feiten aangeeft van het 

op termijn voigbare beleid voor de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt, 

Bes luit 

- het als bijzonder gewenst te 'beschouweu malt-n Uit het voorliggende hoofdstuk 

4 van heL otlemd id sprogramma een bele op de korte, unddellange en de lancpe 

termijn rir)çenbaar is, en terzake een kosten-batex analyse is bijgevoegd als 

bovenbedL  id  

• 

..• . ..• .. 
.• 

•...........................
• 

. 
. .:... 

• •.': 



- dat alsdan een kader is aangegeven waarbinnen een voortvarend milieubeleid 

kans van slagen heeft, - 

verzoekt het Hoofdbestuur de mge1ijkhednte•onderzoeken hetbeleidsprogranima 
I 

'in de bovenbedoelde zin te buigen, danwel door middel van een apaprte notitie 

een en ander nader uit te werken. - 

-i-e , /• - - 
-. 

AMENDEMENT ; 

Plaats 
- 
in concept -beleidsprogramma - Hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.8, regel 52. 

Betrof t: na " moet goede voortgang houden " 
. 

• Toevoegen:- 
-' 

- . 
.3 • 

-" ondermeer.voor besottikbaarstelling van roldoende finanôile middelen " 

DJ M hottein 

I 

¶ 

I 

l• / 

- 

I 

I 

I_V  

• - - • - • ,-" - - - ' -'. 

k I 

\ I., 

- !• -• • • -''I I.. 
- , '.• 

•' .--•_ 
- - - 

V 

- .. Il LI . -'*_.I:.\ . L • . - 



V Ir, (tfl  
INGEKO'MbN 

motie bestemd voor de 41V van 29 en 30 Oktober 1982 

betreft concept hfst0 4 milieubeleid van het landelijk beleids-
programma 

ter behandeling door do AAV Amsterdam 

De APT van- D66 enz. enz.  

behandelende het concept beleidsprogrammaonderdeel "milieubeleid." 

van iiening dt 
a) een beleidsprogramma van D66 leesbare, algemeen 

begrijpelijke, politieke punten dient te bevatten 

b) dat de aan de orde zijnde tekst hier niet aan voldoet en een 
te technocratisch karakter heeft 

overigens van mening dat de paragraaf milieu uit het"verkiezings-
rogramma 1982-1986" (waaraan de toe.voeging"landelijk"ten onrechte 
ontbreekt) vee.l beter voldoet aan het onder a) gestelde 

verzoekt hoofdbestuur en programmacommissie :met  can  nieuwe 
cncep±-tekst te komen 

en besluit nu onmiddellijk over te - gaan naar het volgende. 
agendapunt 

toelictirig: voor niet-deskundigen is het stuk nauwelijks toe-
gankelijk. Het noodt niet tot lezen en bestuderen 
zoals op diverse dit kongres voorbereidende ver-
gaderingen is gebleken. Het is wel dégelijk van, 
belang dat wij tot een geloofwaardig, door de partij 
gedragen milieuhoofdstuk komen. 

4" 

/ I •.' , 

/' - 
- 

t 
;ç 

\ ') 



Aan het hoofdbestuur Van D'66 
Bezuldenhoutoeweg 195 
2594 AJ Den Haag 

Boxtel, 27 oktober 1982 

Betreft 

l. Het hoofdbestuur van D 1 66 hoeft met voorbijgaan aan artikel 23 van het 
huishoudelijk reglement do verkiezing van enkele hoofdbestuureleden 
op do agenda gezet van do AIV die op 29 en 30 oktober a.s. In Amers. 
foort wordt gehouden. 

2. Tijdens do ledenvergadering van D'66 afdeling Bortelo  gehouden op 
25 oktober J.l., is over bovengenoemde handelwijze van het hoofdbontuur 

34 

.' 

aanvang van de ALV op vrijdag 29 oktober. 

4. Bovengenoemd standpunt van do afd. Boxtel werd ter vergadering als 
volgt beargumenteerd: 
a. Het merendeel van do leden van D'66 Is slechte enkele dagen geleden 

door toezending van De Democraat . ' - hoogte  gesteld omtrent de  

snelle procedure tot verkiezingvan .. ee •I_; 

b. De voorgestelde snelle procedure beknot niet alleen de D'66-leden  

in 
: i:rec 

:
om zich staat  .   

o. De Boxtelse ledenvergaderfUg vindt  ge snelheid van handelen, zoals 
hier voorgesteld, niet noodzakelijk; 

d. In tegenstelling tot het hoofdbestuur is do Boxtelse ledenvergaderink 
van mening, dat de snelle procedvro wel degelijk In strijd is met 
artikel 23 -. - huishoudelijk  

5. U kunt 

 
_ 

. 

tegemoetzien, 

 
aan 
naar •  b

eginvan
;: 

I

brengt. Dezerzijds wordt erop gerekend o  dat daarvoor gelegen- 
s geboden*  

Wij verzoeken u, de JT(IIiTIeen  afschriftvan rdeze T! 

G.O.M. Bulks  
vice-voorz ./eeor. 

J.M.P. Boee1d 
2e eeor, 

D166 afdeling Boxtel 
Mozrtiaai 24 
5283 KO Boxtol 
tel, 04116 - 75171 

n 
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