Voorburg, 22 december 1966
Aan het Bestuur van de Vereniging D'66
Secretariaat D'66
N i colaas Maesstraat 70
A in s t e r d a in

-

-

Een aantal leden van de Vereniging D'66 uit de plaatselijke afdeling
Leidschendam, Voorburg, Wassenaar wensen door deze het Bestuur van de Vereniging D'66 in kennis te stellen van hun voornemen de congresleiding tijdens de
huishoudelijke vergadering van dinsdag 7 december, alvorens het politiek
concept in zijn geheel in stemming zou worden gebracht, een motie volgens bijgaande tekst en inhoud voor te leggen.
Overwegende
-

-

-

-

-

dat een aantal punten van het de leden van de Vereniging voorgelegde
Politiek Concept tijdens het Formatie-weekend van 17 en 18 december
niet aan de orde zijn gekomen, evenmin als een groot aantal amendementen, die schriftelijk waren ingebracht;
dat een aantal punten, die van het grootste belang moeten worden geacht voor bepaalde groeperingen uit de Nederlandse bevolking, voor
velen met al te grote spoed zijn behandeld;
dat echter de beperkte tijd niet toestaat, dat alle punten in stemming
worden gebracht en alle amendemenen worden behandeld;
dat daarentegen de eerste en voornaamste doelstellingen van D'66 in
het desbetreffende gedeelte van het Politiek Concept voldoende aan de
orde zijn gekomen en naar genoegen geredigeerd;
dat op die gronden reeds de oprichting van D'66 als Partij gerechtvaardigd is;
dat binnen een echt democratische Vereniging als D!66 wil zijn, verschillen van mening op niet-staatsrechtelijk vlak geoorloofd moeten
zijn, zolang de effectieve samenwerking daardoor niet in gevaar wordt
gebracht;
dat echter het risico groot is dat om de eerstgenoemde redenen het
Politiek Concept, indien in zijn geheel in stemming gebracht, niet
met minimaal tweederden der geldig uitgebrachte stemmen zal worden
aanvaard,

zou het Bestuur er hij de Congresleiding op aan kunnen dringen dat bijgaande
motie a n de vergaderende leden ter stemming zal worden voorgelegd.
Het Bestuur zou tevens in overweging kunnen nemen, dat de punten, die
al of niet na redactionele wijziging door de coördinatiecommissie, tweederden
van de geldig uitgebrachte stemmen niet behalen, als bijzondere punten van
onderzoek door in te stellen commissies worden vermeld in het politiek program.
J.R.F. Versteeg,
voorlopig voorzitter
Actie-comité D'66
Afdeling Leidschendam,
Voorburg,
Wassenaar.

z.o.z.

MOTIE VAN

ORDE

Met betrekking tot de bepalingen van art. 17 van het congresreglement, alsmede het in de toelichting hierop gestelde
-

gelet de
met slechts enkele uitzonderingen
in de
plenaire vergadering d.d. 18 december met overgrote
meerderheid verkregen stemmingsuitslagen
-

-

gezien de uit deze stemmingsuitslagen af te leiden
tweederde meerderheid voor het overgrote deel van het
politiek program
zijn ondergetekenden van mening dat het niet in het belang van
haar leden, toekomst gn verkiezingsresultaten kan zijn, door een
stemming in de algemene vergadering over het politiek concept als
n geheel de aanvaarding hiervan met een meerderheid van tenminste
tweederden der stemmen in gevaar te brengen;
stellen ondergetekenden door middel van deze motie de algemene vergadering voor:
-

-

-

-

over de onderwerpen van het politiek program per sectie
te stemmen,
een onderwerp hetwelk de vereiste tweederde-meerderheid
niet behaalt in hoofdstukken in stemming te brengen,
de hoofdstukken welke de vereiste tweederde-meerderheid
der stemmen niet behalen, per paragraaf in stemming te
brengen,
de paragrafen welke de vereiste tweederde-meerderheid der
stemmen niet behalen, naar de cordinatiecommissie te verwijzen, welke staande het congres een wellicht algemenere
redactie ontwerpt, die de vereiste tweederde-meerderheid
der stemmen geacht kan worden te verkrijgen, en deze ter
stemming in de algemene vergadering te brengen.

