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Sectie Landbouw

f

Voorzitter: A.A. Redeker
Werkgroep hr. Swierstra
Prop. commissie.- hr. Zeven
Notulist stemopnemer.- A.A. Jaarsma
10. 1

100

2

voor voorstel 9
voor aiterantiof f 1 ± 2
blanco 6

12

voor voorstel 9
voor alternatief f. 1 +, 2
blanco 5

6

10. 3 voorvoorste15
voor alternnAief vdr
blanco 6
10. 4

voor voorstel 4
voor alternatief
blanco 7

± 2

I + .2

7

'

6

Derhalve wordt alternatief voorstel 1 verwezen naar A.L.V .
1 lternatief voorstel 2 wordt ingetrokken
JA
T.
V
otie de 5ie
vijvorberg
oorhoeve, behoudens 4 blanco,
met algemene stemmen0 inclusief de loden van de werkgroep,
aangenomen
.

-

-

f 3

verwezen naar A.L.V.
17 voor, 5 tegen
hr. Coppius Peereboofa verdedigt, hr. Hupkes
valt aan

f, 4

niet verwezen naar A.L.V.
1 voor, 18 tegen

f. 5

verwezen naar A.L.V.
6 voer, 14 tegen, 3 blanco
hr. oppius Peereboom verdedigt, hr. Hupkes
valt aan

i. 6

niet verwezen naar A.L.V.
geen voor, 12 tegen

f. 7

niet verwezen naar A.L.V.
3 voor, 13 tegen, 4 blanco

f. 8

niet verwezen naar A.L.V.
geen voor, 10 tegen

±. 9

niet verwezen naar A.L.V.
1 voor, 11 tegen

f. 10

verwezen naar A.L.V.
11 vpor, 7 tegen, I blanco
hr. voorhoeve verdedigt, hr. Hupkes valt aan

£

niet verwezen naar A.L.V.
3 voor, 8 tegen, 5 blanco

lI

I

Sectie handbouw

IV t

f

12

niet verwezen naar A.L 6 V 0
geen voor, 17 tegen, 0 blanco

t

13

ingetrokken

t

14

niet verwezen naar
5 voor, 12 tegen, 4 blanco

t

15

niet verwezen naar AIL O V
geen voor, 15 tegen, 3 blanco

t

16

niet verwezen naar .A]IiV
geen voor, 16 tegen

t. 17

verwezen naar A.I.V.
overgenomen door werkgroep
10 voor, 2 tegen, 3 blanco

Motie Ijandbouw

IDe
De sectie landbouw bijeen op 1 mei 1969 op het programmastelt naar aanleiding van de grote meningversohil
!en over de voorgestelde proiamuiapunton de werkgroep

landboui voor, liet onderwerp Opnieuw in studie te nemen en
daarbij andere werkgroepen te betrekken
Indieners:
-I-)

J de Bie
J. Vijverherg
J0J000 Voorhoeve

IF

-)-

III.

INGEKOMEN

Voorstel 111-1.

STUKKEN

T.A.V.

DE

AGENDA

Indiener: Afd. Oss.

Afdeling Oss van remocraten 1 66 in vergadering bijeen te 0uyk, 6 mei 1969,
verzoekt hot hcofdbestuur van D'66 op het congres van 31 mei - 1 juni te
Den Raag ter tafel te brengen het onderwerp "Gesprekken aan do basis" aan
de hand van het in de Democraat gepubliceerde verslag van cie Commissie
Hingnaida
Voorstellen van ongeveer gelijke strekking zijn ook ontvangen van de afdelingen Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Lekkerkerk.

Motie -III-2.

Indiener: Holtslag.
Ondertekend: Kottman, Witting, de Boer,
en de dames Spanjer, Warnaar, Hoeffnagel, Spook,

De algemene ledenvergadering
overweegt
-dat een radicale democratisering van de Nederlandse samenleving betekent
dat degenen die zijn onderworpen aan macht of gezag, democratische controle
moeten kunnen uitoefenen op hot gebruik van die nacht of dat gezag

-dat zulks voor wat betreft de instituten voor wetenschappelijk onderwijs
betekent dat alle geledingen binnen de universiteit en hogeschool zeggenschap krijgen over de beslissingen die hun werksituatie betrffen
en spreekt als zijn mening uit
-dat de huidige beweging aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen
tot democratisering van de structuur de steun verdient van D 1 66.

Noot: zie ook amendementen IX: 10 en 11.

V-2

Indiener door
S Schuyer
BESTUURLIJKE HERINDELING
Additionele opmerking V..2

In de discussienota Naar een nieuwe bestuurlijke indeling" mis ik onder het
hoofd Enige D966 uitspraken een verwijzing naar de samenhang met de door
D66 voortgestane herziening van het kiesstelsel voor de Staten Generaal.
Werkgroep Staatsrecht, rapport van 11 mei 1968, Hfdt0 II, A
De districten dienen zodanige maatschappelijke eenheden te vormen, dat
tussen kiezer en gekozene een persoonlijke band kan ontstaan.',
(zie ook bijlage bij het rappott d.d. 22/8 1968, punt S mening A0Cde
Goederen)
In '?Experimenten in Democratie5, van H0Grurters, K0Schermer en K0Slootman0
pag0155 "Volksvertegenwoordigers, die "natuurlijke" geografische eenheden
vertegenwoordigem, zullen effectiever kunnen opereren dan zijn, die grillige,
dwars door alle economische en culturele verbanden heen snijdende distructen
vertegenwoordigen
OpmerkThg
Hoewel niet strikt noodzakelijk is het (m.i.) gewenst bij de Kamerverkiezingen
de nieuw te vormen bestuurseenheden gewest of gewestgemeente, te doen samenvallen
met één of meer districten, zoals bedoeld in ons programma, 4e druk, pag06 po114
Voordeel Dezelfde aanwijsbare groep kiest zijn vertegenwoordigers zowel in de lage
bestuurseenheid als in het parlement. Dit bevordert op logische wijze de band tusse
kiezer en gekozene.
Nadeel
Wijziging van districtgrenzen zou tegelijk wijziging van de bestuurlijke
indeling inhouden òf slechts beperkt moeten worden tot herindeling (ev0
splitsing) binnen het gewest, of de gewesten.
Gezien de vele eisen waaraan een goede districtsindeling moet voldoen
levert deze nieuwe eis extra, maar niet onoverkomelijke, moeilijkheden.
Vraag

Moet een voorstel van D 2 66 over bestuurlijke herindeling aansluiten op
een evDñtueel later te realiseren invoering van een districtenstelsel
volgens de door D66 uitgewerkte ideeën ?

Indien men van mening. is, dat een dergelijk voorstel er in elk geval niet mee in
strijd mag zijn, dan ligt de voorkeur voor het aantal gewestgemeenten binnen nauwe
grenzen, gebonden enerzijds door het aantal leden der Staten Generaal en anderzijds
door het wenselijk geachte aantal afgevaardigden per district (3,4 of 5)
Variatie in combinaties van 5verzorgingsgebieden" en districten blijft mogelijk.
(Zie 5Experimenten in Democratie pag. 147 ev)
MOTIE V-3
overwegende,

Indieners Afd0Doetichem

1-cL -.L?

dat in de belevingswereld van de burger vaak nog wel plaats is voor lokale of gemeentelijke, maar niet voor provinciale vraagstukken
dat het een vraag is, of we er aan toe zijn de gedachte van open delneming op
provinciaal niveau uit te bouwen, wanneer dit plaatselijk nauwelijks van de grond
is gekomen
dat D66 de regiogedachte en zichzelf een goede dienst bewijst, wanneer ze afziet
van deelneming aan instituten, die zij afgeschaft (eerste kamer) of vervangen
(provinciale staten) wil zien

-
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vervolg Motie V-3
dat het meedoen aan de statenverkiezingen een verzwakking van de stellingname
ten opzichte van deze instituten inhoudt;
dat voorkomen moet worden, dat D 2 66 niets anders wordt dan een nieuwe, oude1
partij, die geen onbetreden wegen durft te gaan;
dat D666 niet. het odium op zich moet laden van het zich willen toeëigenen van
macht, van het zich conformeren aan het systeem en baantjesjagerij;
nodigt de provinciale ledenvergaderingen uit;
1e0 de gemeente te beschouwen als de natuurlijke uitvalsbasis om te komen
tot een toekomstige indeling van ons land in regio 2 ;
2e0 al haar krachten te concentreren op de hoogstnoodzakelijke totstandkoming
van vernieuwing op gemeentelijk niveau;
3e0 niet deel te nemen aan de statenverkiezingen van 1970

-
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_VI Igpkomen moties van algemene aard:
MOTIE VI 1

Ingediend clocr:mevr.Celderblcm,H!Golderblom
mevr.SchmitMoeksis,Bcthe,Mastenbrook,zijnde
leden van de werkgroep ruimtelijke ordenong
en volkshuisvesting van de agglomeratie
en Haag, en de werkgroep gezonheidsbe
scherming

Pc algemene lodenvergadering,overwegende
-dat de huidige 'pbouw in hocfdtukken landbouw,varkeer ,recreatie,r' imtolijke
crdening,volkshuisvesting en gezondheidsbescherming is gegroeid in overeenstemming met de bestaande dep rtementen;
-dat deze opbouw de op het oprichtingscongres gedane uitspraak:woningbouw,
verkeer en recreatie vormen áén ondeelbare problematiek..." niet zichtbaar
maakt;
nodigt het hoofdbestuur uit-aan een werkgroep de opdracht te geven met voorstellen te komen voor een
meer gecoordineerde opbouw van do genoemde hoofdstukken van het politiek
programma, en hierr,vcr op het volgende congres te rapporteren.
Commentaar:
Het hoofdbestuur ondo19teut deze motie en is voornemens bedoelde opdracht
te geven aan de stuurgroep "planning"
MOTIE VI-2

Ingediend dccr:Van Oldenborgh en de
voorzitters van do 12 afdelingen in de
provincie Zuid Holland

Th algemene lecienvergaderin, overwegende
-dat enerzijds do pretentie van de partij cm cp allerlei gebied met
initiatieven voor vernieuwing to komen ,slechts op zeer beperkte schaal
is waargemaakt ,-dat anderzijds wl een grote hoevelheid denkarbeid is verricht en veel
goede ideeën zijn ontwikkeld, in het bijzonder deer da lanc1elke politieke
werkgroepen, doch doze ideee'n slechts hun neerslag plegen te vinden in
rapporten en partile vernieuweingen van het partijprogramma;
nodigt hot hoofdbestuur uit:
to bevorderen dat de landelijke lolitieke wwrkgrooren,wier vocrstellen tot
vernieuwing van het partijprogramma door A.L.V. zijn of zullen worden
aangenomen, de desbetreffende besluiten van de A.L.V. voor zoveel mogelijk
omworken tot ontwerpen voor initiatiefwetten welke de fractie in de
tweede kamer kan indienen;

IF
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Ingekomen moties van alemene aard vervcLr 1

2. een commissie van deskundigen in te stellen die tot taak heeft de landelitie vïrkgroepen to helpen bij

t formuleren van dc tekst vocr
de wetsontwerpen on de daarbij behorende miecries van toe lichting
3. op het eerst volgende congres an deleden - versiag uit to brengen over do
vorderingen welke t arzake do or de landelijke pc litieko werkgroepen gemaakt
zijn.
Commentaar:
Het hcnfdbostuur kan punt

3 niet op zich nemen,zolang d onder punt 2

bedeelde deskundigen niet gevonden zijn, en acht due de mcti in deze vorm
onaanvaardbaar.

Het hocfdbestuur zal de motie gaarne ondersteunen als d vclgriJo wijzigingen worden aangebracht:
in punt 2 na het laatste wocrd"tc- elichting", de

U;l

vrvangen door een

11 11 en toevoegen:
"nadat het van do ter vergadering aanwezige leden opgave heeft gekregen van

voldoende deskundigen die zich bereid verklaren."
en in punt 3 inlassen tussen "congres" en "aan cie leden" de woorden:
"nadat de in punt 2 bedoelde deskundigen zijn bereid gevonden,"

MOTIE VI-3

Ingediend door:
B,F.N.Bcker

a algemene ledenvergadering is van mening dat do huidige vorm van de
voorstellen een beletsel is om ze in het politieke programma op te nemen
de volgende redenen:
1. cie teal ciaorin de voorstellen zijn gesteld is voor de meeste kiezers
niet voldoende begrijpelijk; er worden te ingewikkelde zinnen en te v„-- I
en wel

010

buitenlanriesewcorden en politieke vaktermen gebruikt;

2. verscheidene voorstellen bevatten teveel dtails die wel inwatgeving
maar niet in een politick programma thuishoren,waardocr hot programme
veel te uitvoerig on daardoor te moeilijk leesbaar wordt;
3. op verscheidene plaatsen zijn programmapunten en toelichting met elkaar
in de knoop geraakt;

--herinnert hot hoofdbestuur aan do discussie over het amendement van do
afdeling Waterland op resolutie 3 op het congres van 1968 to Leiden,
waarbij block dat do door zeer veel leden de behoefte aan begrijpelijke
taal wordt gevoeld;
----wijst erop dat een moeilijk leesbaar programma verhindert dat ook nietacademici in groten getale tot Th66 toetred n
-

--draagt het hoofdbestuur op te bevorderen

-
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Ingekomen moties van algemene aard vervolg 2
---draagt het hoofdbestuur op te bevcreren dat do programmacommissie,
daartoe bevoegd krachtens ar-h. 145 HR, alsnog de vocrstellen,zc'nder
inhoudeiijko wijziging,formuleert en logische duidelijke zinnen met zoveel
mogelijk vermijding van buitenlandse woorden an politieke vaktermen, ze
bevrijdt van te ver doorgevoerde dtailloring en ze vervolgens intogreert
in do systematiek van het b estuando programma;
---geeft da wens te kennen dat ook het programma als geheel waar nodig en
mogelijk in algemeen begr ijpelijke taal wordt gesteld;
---draagt het hoofdbestuur op te bevorderen dat toekomstige wijzigingsvoorstellen eveneens op begrijpelijke wijze worden gofcrmuloercl,bij voorkeur
vrdat die voorstellen aan de leden worden toegezonden;
raadt hot hoofdbestuur aan de programmacommissie bij dit alles te doen
bijstaan door tenminste J3n analytisch wijsgeer,n om zijn duieljke
scgrjfwijze bekende litterator en enige leden die politick nog academisch
zijn geschoold, nadat het van de tar vergadering aanwezige leden opgave
heeft gekregen van voldoende personen die zich daartoe bereid verklaren
en aan d gestelde eisen voldaan.

Een kortere motie van gelijke strekking werd ingedicUend door de
afdeling 't Gooi.
Commentaar:

Het hc&dbostuur is het eons met de strekking van deze motie maar acht
haar overbodig (behoudens do laatste alinea) daar de programmacommissie
die sinds 15 december 1968 in functie is, zo goed mogelijk aan de in de
motie geuite wensen tracht te voldoen.
Pe laatste alinea brent en nieuw element en het hoofdbestuur heeft
dan ook geen bezwaar tegen aanneming van de mtio.

-
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Motie IX
MOTIE VAN DE PROGRAMMACOMMISSIE
De Algemene ledenvergadering,
kennis genomen hebbende van onderstaande amendementen en alternatieven,
overwegende dat deze niet betrekking hebben op de onderdelen van het
politieke programma die op de vergadering aan de orde waren gesteld,
nodigt de betrokken werkgroepen uit deze te bestuderen, eventueel nader
uit te werken of te wijzigen en op een volgend congres daarover te
rapporteren.
--

-

STAATSRECHT
Amendement IX-1

Indiener: Elders

Is het niet wenselijk bij een 1-kamer stelsel aan te geven hoeveel kamerleden
men wenst? 150,200, 225?
145 Hierna een nieuw programmapunt toevoegen:
0m te voorkomen dat plitieke partijen als gevolg van financiële moeilijkheden
niet behoorlijk kunnen functioneren behoort iedere politieke partij waarvan
kandidaten in de kamer zijn gekozen,
in hte jaar waarin parlementsverkiezingen worden gehouden, per alsdan gekozen
kandidaat een uttkering uit de schatkist te ontvangen van f0100000- per kamerlid.
JUSTITIE
Amendement IX-2

Indiener Afd. Alkmaar

De t0a0v0 homofielen discriminirence brpaling, gesteld in art. 248 bis W0v0S0
dient te vervallen.
Amendement IX 3

Indiener: van Kthningsbruggen

Toevoegen:
324 De politie mag slechts van haar vuurwapenen gebruik maken in geval van
noodweer als omschreven in het Wetboek van Strafrecht.
Hieronder wordt met name niet begrepen een geweldloze vlucht.
Toelichting: Het gebeurt vrijwel ieder jaar, dat een vluchtende misdadiger, die op
heterdraad werd betrapt, hij zijn vlucht werd neergeschoten, soms hij kleine delicten
0kk zijn vergissingen gemaakt. En de doodstraf is toch in Nederland afgeschaft.

3 .54. Toevoegen:
Aan een dienstplichtig militair die in zijn woonplaats zijn stemrecht uitoefent,
worden zijn reiskosten vergoed.
Toevoegen:

358 D966 zal haar medewerking verlenen aan een onderzoek naar de mogelijkheid, de
rechtvaardigheid en het áut van een soort van dienstplicht voor meisjes in of
buiten het militaire apparaat.
BUITENLANDSE POLITIEK
Amendement IX -4
vervolg andere pag.

Indiener: v.d. Berg

t
democratisering en herstrukturing van universiteit
en hogeschool.
MOTIE De Algemene Ledenvergadering van D 1 66, in vergadering
bijeen op 51 mei 1969 te Den Haag
dat de door D'66 voorgestane
overwegende,
radikale democratisering van de Nederlandse samen
leving betekent, dat degenen die nderworpen zijn aan
macht of gezag, democratische conrôle moeten kunnen
uitoefenen op het gebruik van die macht of dat gezag,
dat zulks met betrekking tot de
instituten voor wetenschappelijk onderwijs betekent,
dat alle betrokkenen in de werkgemeenschap van Universiteit en Hogeschool het recht krijgen tot med.ebeslis
een over alle zaken die hun werksituatie betreffen,
spreekt als haar mening uit, dat die democratisering
concrete gestalte moet krijgen
1. aan de basis van de universiteit, t.w. de rela
tie tussen docenten en studenten in onderwijs en onder
wetenschappelijke
zoek en het daarbij betrokken niet
personeel,
2. als logische consequentie hiervan, in de
bes-tuurestructuur van Universiteit en Hogeschool,
-

-

en bepleit om te beginnen - als uitwerking van deze
uitgangspunten
A. een nieuwe definitie van het begrip fakulteit,
zowel wat betreft haar funktie in onderwijs, onderzoek
en beheer, als haar personele samenstelling ( in eerste instantie zal art. 54 van do wet op het W.O. ge
wijzigd moeten worden in die zin, dat de fakuiteiten
worden gevormd door al degenen die er werkzaam zijn ).
B. een nieuwe bestuursstruI:tuur die de gelijkwaar
digheid van do doelgenoten dient te benadrukken
( met name art.39 en 61 van de wet op het w.o.).
Daarbij zijn openbaarheid en een actief informatiebe
leid onmisbare elementen.
C. de rol van de wthgever in deze dient verder
beperkt te blijven tot
1, het formuleren van de eisen, op liet stuk van
de democratisering, waaraan moet zijn voldaan voordat
de overheid de financiële middelen verschaft.
2. het stimuleren Van de onderwijskundige ver (nu reeds mogelijk via art.5) door een gericht subsidiebeleid
-

-

en geeft de werkgroep Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs in overweging het bovenstaande in cthncrete program
mapunten te verwerken, on daarbij de verantwoordelijk
heidvan de Universiteiten en Hogescholen t.o.v. de maat
schapij tg betrekken.

-

-

Hoits lag
Kottman
Mert ens
de Boer
Koenen

k.

MOTIE
Do Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen op
1 juni 1969 te Den Haag
overwegende
dat de motie Hoitsiag is aanvaard,
spreekt uit
dat buitenparlementaire acties -zoals bezottingen-. om de democratiseringsdoeleinden, genoemd in deze motie, te bereiken, mits
gevoerd zonder opzettelijke schade aan persoon en goed toe te
brengen, aanvaardbaar zijn en zelfs gewenst, als feitelijk vast
staat dat bij andere betrokken partijen geen bereidheid bestaat
om terzake tot open en serieus overleg te komen;
dat het doel van deze acties zal moeten zijn om dit overleg op
gang te brengen.

Van der Von
-

•

(

•

Van Blokland
Surber
Fetter
Schwar z

H

3

1\TOT II

(

Het kongres van D'66, bijeen op 31 mei en 1 juni 1969v
van mening dat Nederlandse troepen geen taak behoren
te hebben ter handhaving van de orde op de Neder1andso Antillen en in Suriname,
verzoekt de Tw dKamorfraktie met kracht te streven
naar een zodanige wijziging vail hei Statuut van hot
Koninkrijk, dat het inzetten van militaire eenheden
zoals than s gebeurt, in de toekomst onmogelijk zal zijne
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MOTIE
De Algemene ledenvergadering van D' 66 bijeen in Den Haag
OP 31 Mei en 1 Juni 1969
/

gehoord hebbend dat:

-

1.De fractie zich heeft aangesloten bij de motie van de PvdA
betreffende de bezetting van het Maagdenhuis door studenten
te Amsterdam
2.De President-curator vn de Amsterdamse universiteit, e--Dr. I. Samkalden heeft voorgesteld een door het
parlement aangewezen commissie van deskundigen een bindend
advies betreffende dit conflict te laten uitbrengen
rdeorhetparlement -en-dus tcDfrac-t±m - direct- in
h

spreekt als haar mening uit dat
1.Deze PvdA motie een te weinig genuanceerd oordeel over de
gebeurtenissen inhoudt, hetwelk blijkt uit de eenzijdige
veroordeling tier studenten
2.de D'66 fractie zi.h niet in deze door haar ingenomen positie
had moeten laten manoeuvreren, maar een eigen onafhankelijke
me

-gThad moeten

die meer recht had doen weder-

varen aan de doelen der studenten, die,' ok door de wetenschappelijke staf gesteund worden
betreurt dat
1.De fractie onvoldoende gepoogd heeft de achtergronden ---a-van_-med evrarr[wocrde±±-jkhe±d voor de
totale gang_-vanz n en-indraniddaYrreo_-het slecht geinformacrd zijn van de grote massa der studenten-- van het studentengedrag te belichten
2.De fractie te weinig parallellen getrokken heeft tussen de
doelen der studenten en de doelen van D'66 t.w. radicale de'uocratisering van de maatschappij in al haar geledingen
1'

%

nodigt de fractie uit
hcparlcmoa'alsnog

/fr7

to Hp3eekei~~4ï~~t

van_-deze motie, zodra de ge4 eneid--z-ich---v-000rd1-o
-

-'--

n_

Indiener: F.H.S. Plas-Stoppelman
Amsterdam
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OrH emotie ,direct na da behandeling van de matje Van de Van (i-I. 0,

Hat ccnras van B'66, in vergadering hijea:a op

juni i69 te

D:n Haag 9
overwegend, dat fle democratisering van caza eanienlaving duidelijk
gas balt a vindt in cia gekozen minist r-praerdent
dat de nederlandse staatsburgers, blijk-ne cpiniapei'lingen etc. in grote meerderheid de gekozen minister
presi dent wensen,
dat het overleg Lerake in staatscommissie, Tweede
Kamer, etc in een volkomen impasse is geraakt
besluit

naar de geest van de motie Van de Ven, nog heden
over te gaan tot da bezetting van de Tweede Kamar/
gebouwen en dit zo lang vol ie houden tot onze garec1vb
vaardigde eisen Zijn vervuld

en draagt het H.B.op zorg te dragn voor het instellen van ordedienst--,n, fouragering, verbandposten, etc
en gaat over tot cle ciule van de dag

C,Mertens
B Koitman
J,J,de Boer
A,A.Fedeker
H,J,Kocnen

I\I.Bad.oker/Boovers
Th Spanj er Doavelaar
A.Mertini
J.W. Holt slag
J.H,koarkerlc

Voor het protocol Vrijheidsrechten en Justitie IV A de volgende verandering
gen
Pe amendementen 1 t/rn 10 kunnen alleen worden behandeld als de motie
van Montfoort (die in het protocollenboek niet is vermeld, maar met 27
voor, 18 tegen is aangenomen) is verworpen

Deze motie luidtg

Pe sektievorgadering Vrijheidsrechten en Justitie adviseert de A.L.V.
punt 2.13 zoals vermeld in de Congresdemocraat terug te verwijzen naar
de Programmacommissie, die deze voorstellen aan de Staatsrechtcommissie
moet doorgeven
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Ordemotie, direct na de behandeling van do mcti

Van cie Ven (H.0)

Het congres van Dt66, in vergadering bijeen op 1 juni 1-96
Don Haag,

te

overwegend, dat :de democratisering van onze samenleving duidelijk
gestalte vindt in de gekozen ministr-prosident,

dat de nederlandse staatsburgers, blijkens opiniopei•
lingen etc. in grote meerderheid de gekozen ministerpresident wensen,
dat het overleg terake in staatscommissie, Tweede

Kamer, etc in een volkomen impasse is geraakt
besluit

naar de geest van de motie Van de Ven, nog heden
over te gaan tot de bezetting van de Tweede Kamer/

gebouwen en dit zo lang vol te houden tot onze gerechtvaardigde eisen zijn vervuld

en draagt het H.B. op zorg to dragon voor het instellen van ordediensten, fouragering, verbandposten, etc.
en gaat over tot de cde van de dag

O.Mertens

M.Dedoker/Boovers

B,Kottman

Th.Spanjer-lJoevela.ar

J,J.do Boer
A,A.Bedoker
H,J0Koonen

A.Martini
J.LHoltslag
J.H,Moerkerk

Voor het protocol Vrijheidsrechten en Justitie IV. A de volgende verandering
gen:
De amendementen 1 t/m 10 kunnen alleen worden behandeld als de motie
van Montfoort (die in het protocollenboek niet is vermeld, maar met 27
voor, 18 tegen is aangenomen) is verworpen Deze motie luidt
De sektievergadering Vrijheidsrechten en Justitie adviseert de A.L.V.
punt 2.13 zoals vermeld in de Congresdemocraat terug te verwijzen naar
de Programmacommissie, die deze voorstellen aan de Staatsrechtcommissie
moet doorgeven

INTERNATIONALE GERICHTHEID

1

EUROPEES DENKEN!

Gezien de stiefmoederlijke behandeling van de Europese eenwording in het politieke denken binnen D66 en daarbuiten, dagen
wij U uit te overwegen dat:
1. Voor vele belangrijke Nederlandse problemen geen oplossing
bestaat binnen nationaal kader.
2. Wereldproblemen zoals ontwikkelingshulp alleen effectief kunnen worden aangepakt door een verenigd Europa in mondiale
opstelling.
De
huidige E.E.G. slechts een partile basis kan zijn voor
3.
een demokratiese Europese integratie.
Deze feiten dienen noodzakelijkerwijs te voeren tot de volgende
akties:
1. Het entameren van gesprekken in de afdelingen over deze problematiek, o.m. in het kader van de kommissie Ringnalda.
2. Het op gang brengen van diskussies in de grensstreken tussen
mensen van D 1 66 en gelijkgestemde groepen van andere nationaliteit,
3. Oprichting van landelijk aktiekomitee ter stimulering van deze gesprekken en ter bundeling van de gespreksresultaten.
Haar werkzaamheden dienen binnen afzienbare tijd (voorjaar'70)
te leiden tot een nieuw Europees programma van D 1 66.
4. Hoofdbestuur en fraktie moeten kontakten leggen met politieke
groeperingen in Europa die bereid zijn tot het beginnen van
soortgelijke gesprekken, welke kunnen uitmonden in politieke
samenwerking.
Aktuele diskussiepunten zijn:
1. Een Europese regionale politiek gestoeld op een geThtegreerd
beleid t.a.v. de ruimtelijke ordening.
2. Het ontwikkelen van de regio tot leef- en bestuurseenheid in
Europees verband.
Sanering
van het Europese onderwijssysteem door wederzijdse
3.
erkenning van diplomats.
Het opruimen van elke belemmering voor de vrijheid van beroepsuitoefening.
4. De totstandkoming van een Europees monetair- en konjunktuurbeleid.
Gezamenlijke
ontwikkeling van vitale technologiese projekten
5.
of branches, zoals kommunikatiemedia, vliegtuigen, kernenergi e.
6. De totstandkoming van een demokraties gekontroleerde uitvoerende macht op Europees niveau.
7. Het vaststellen van nieuwe prioriteiten voor de Europese samenleving, o.m. het terugdringen van de ekonomiese norm als
de maat van alle dingen.
Ondergetekenden dringen aan op spoedige realisatie van het voorgestelde.
J. de Vaan.
N. van Heijst.

K. Al.
J. Verkade.

MOTIE
De Algemene Ledenvergadering van D1 66, in vergadering bijeen op
1 juni 1969 te Den Haag
0V C rw

e gen d a

dat de motie Hoitsiag is aanvaard
spreekt uit
dat buitenparlementaire- acties -zoals bezettingen- om de demo-

cratiseringsdoeieinden, genoemd in deze motie, te bereiken 9 mits
gevoerd zonder opzettelijke schade aan persoon en goed toe te
brengen, aanvaardbaar zijn en zelfs gewenst, als feitelijk vast
staat dat bij andere betrokken partijen geen bereidheid bestaat
om terzake tot open en serieus overleg te komen;
dat het doel van deze acties zal moeten zijn om dit overleg op
gang te brengen.

Van der Ven
Van Blokland
Surber
Fetter
S chwar z

