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Het ledenkongres van D'66 bijeen op 6 en 7 november 1971
overweegt
al doende heeft 1 1 66 veel geleerd. De weg van Appèl via de
resoluties van Leiden naar het eerste beleidsplan wordt gekenmerkt door groeiend inzicht in de gevaren waar we voor staan
en de ingrepen die noodzakelijk zijn om die gevaren het hoofd
te bieden.
Vanaf het begin Oas duidelijk, dat verstarde staatkundige
strukturen, partijverhoudingen en politieke denkschema's de
burger machteloos en het bestuur krachteloos dreigden te maken.
Dit oorspronkelijk inzicht is in de afgelopen vijf jaar meer
konkreet geworden en verdiept in twee richtingn,
in de eerste plaats zagen we steeds beter, dat onze bezwaren
tegn verstarde politieke strukturen in wezen gericht waren

teken een verstarde maatscha p pijvorm, waarin de macht in handen van naamloze deskundigen is en besluitvorming een onzichtbaar en blindelings proces,
Nog scherper gingen wij het gevaar onderkennen dat de demokratie steeds verder zou worden uitgehold op elk gebied en we
gingen o: zoek naar middelen om deze ontwikkeling on te keren
en de greep van de burgers op de besluitvorming te vestigen
en te verstevigen.
Daarnaast werd duidelijk, dat het systeem van anonieme en
ongekontroleerde besluitvorming niet a]1een ondemokratisch is
maar ook regelrecht naar katastrofen voert, ;)emokrat±sche beheersing van onze ge z aipi
ijke technische en economische macht
blijkt steeds meer een zaak te zijn van leven of dood. De
economische groei is bezig een woekering ie worden, 2en grondige herwaarcdring van onze rodrktie- en konsumptiepatronen

en de politieke besluitloracht on naar de resultaten daarvan
te handelen, zijn een dringende noodzaak.

Parallel aan deze ontwikkeling in de politieke visie van 066
loopt de ontwikkeling in de politieke opstelling. Uitgangspunt daarbij was en is het verlangen naar doorbreking van de
oude patronen van politiek denken en van partijpolitieke organisatie om to komen tot een nieuw samenwerkingsverband van
vooruitstrevend en,
Waar in een eerste fase een volledige distantie van andere
partijen in acht is genomen, heeft 21 66 in februari 1971 gemeend dat het uiteindelijke doel het best gediend zou worden
door een samerzîerk±ng net P.v',d,A en f, P,k, in de vo rm van
een regeerakkoord.
Dit betekent dat we een stap verder zijn op weg naar het doel,
waarbij do in het uitzicht gestelde grote vooruitstrevende
volkspartij een belangrijk middel zal zijn.
Deze partij zal in staat moeten zijn, de noodzakelijke ingrijpende veranderingen neer te leggen in een samenhangend en realiseerbaar beleidsplan; op grond van dit plan aal het de
steun moeten verwerven van een meerderheid van de kiezers,
zodat het plan zo spoedig mogelijk han worden gerealiseerd,
In dit licht is het logisch dat ten behoeve van een verdere
doorbreking van Co electorale verhoudingen in de toekomst
wordt voortgegaan op verschillende landelijke niveaus op de
reeds ingeslagen weg van ramerurerhing.

Tegen deze achtergrond besluit het kongres
1, werkgroepen te vormen die, samen net andere partijen, aktiegroepen o,d 0 , zo mogelijk in internationaal verband oplossingen zullen zoeken voor vraagstukken als overbevolking en de verouderde produktie- en konsumptiepatronen en

stuk nn,

blad 2,

de daaruit voorvloeiencie problemen van millieuvérvuiling,
energie- en grondotoffenverorilling,
2, alle werkgroepen te verzoeken moe te werken om hot eerste
beleidsplan te herzien, te toetsen en uit te breidèn op
grond van hun nieuw gewonnen inzichten, met name ten aanzien van de in 1 genoemde problemen,
3, het beleid van de door het EB ingestelde delegatie die
met de ?,v,ci,A. on de P,P,h. onderhandelt goed te keuren,
4, de onderhandelingen te doen voortzetten om met P,v,d,A,en
P.1-1 . 2,. en andere daarvoor in aanmerking komende groepen
on -personen to komen tot nieuwe samen7rerkingsvormen die
moeten leiden tot een vooruitstrevende volkspartij, die
wezenlijke maatschappelijke veranderingen zal bewerken
vanuit een nieuwe oi±tieke visie.

5. De kamerfrakties van D 1 66 te verzoeken
a) alles te doen wat in hun vermogen ligt om de onder
1 en 2 genoemde aktiviteiten te doen slagen en de resultaten ervan uit te dragon in het parlement;

h) met het uitzicht op nieuwe politieke samenwerkingsvormen gestalte te geven aan een vorm van parlementaire samenwerking met de P,v,d,A, on de P.k,k, in de
geest van het besluit van de ALV van 27 februari 1971
dat het regeerakkoord, ook voor het geval niet gezamelijk
aan een regering zou wooden deelgenomen, mede tot basis
zou dienen voor, een verder gezamaijk optreden.
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MOTIE
het knngres
van mening dat:
-

-

-

-

-

het gebruik van verdovende opwekkende en andere roesmiddelen primair gezien moet worden als een sociaal- cultureel verschijnsel;
de problematiek rondom dit verschijnsel, waar het de preventie
van het drug-gebruik aangaat, vraagt om maatregelen in dit sociaal-cultureel kader (creatieve centra; jongerencentra ;woonvoorzieningen etc)
de mogelijkheden van hulpverlening volstrekt onvoldoende zijn,
zowel kwalitatief als kwantitatief;
do strafrechtelijke benadering van deze problematiek, met name
tegenover do gebruiker, geen enkel positief effect heeft, integendeel de moeilijkheden slechts vergroot;
de internationale ontwikkeling met name ten aanzien van dit laatste punt, juist dreigt te gaan in de richting van een verdere criminalisering, dit in strijd met de resoluties hierover aangenomen
door de europese ministers van justitie van mei 70;

Dringt er bij de fracties van de eerste en tweede kamer op aan om
-

-

-

-

al die maatregelen te stimuleren die gericht zijn op de preventie
van drug-gebruik;(voorlichting; woon- recreatie Voorzieningen e.d.)

al die maatregelen te bevorderen die leiden tot de opbouw van een
gedifferentieerd net van hulpverlening waar behalve aan strikt
medische hulpverlening, gedacht moet worden aan instanties als het
Jongeren Advies Centrum en Release;
op nationaal niveau do mogelijkheden te bezien voor wijziging van
dc opiumwet, in die zin dat het gebruik van de in de opiumwet vor
vatte middelen buiten ht hocik van do strafwo'b wordt gebracht.
met grote wankzaamlieicl de internationale ontwikkeling
met name
op het punt van nieuwe of te wijzigen verdragen
te volgen, en
waar mogelijk te beinvloeden in de richting van een decriminalisering (buiten de strafwet brengen) van het gebruik van deze middelen, overeenkomstig dc inhoud en strekking van de desbetreffende
resoluties van do conferentie van do eu±'opcse ministers van justitie van mei 1970.
-

-

•
•

M.b,IL Schlonpor
H. Moerkerk
J. Soot enhorst-de Savornin Lohman
N. Schwarz
J.R. Soetenhorst

•

•

•••
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MOTIE
De ledenvergadering v-anTh66 in kongros bijeen op

6

en

7 nov, 1971,

constaterende dat:
na jaren wetenschappelijk onderzoek nietsgebleken is van aammerkelijke bezwaren verbonden aan het gebruik van honnepproducton;
groepen mensen in onze samenleving hennepproducten als genotmiddel
wensen te gebruiken;
-

genotmiddelen als alkohol en tabak, ondanks—de aan het gebruik van
deze middelen verbonden bezwaren, niet bij do wet verboden zijn;

hennepproducten -daarentegen- in dezelfde wettelijke categorie valverboden on regelingen zijn ondergebracht als opiaten, waarvan de
aanmerkelijke bezwaren, als boven bedoeld, wel bekend zijn;
draag.bdetweedc1auerfractievanD?66opom de mogelijkheden te onderzoeken van een initiatiefwet waarbij
hot gebruik, van henneppreducten in eon aparte regeling wordt vervat cfm do bestaande regelingen van alkohol on/of tabak, terwijl
alleen handel_ in deze produe-bon als overtreding strafbaar wordt
gesteld, tenni3nete-- voer,,zover deze handel -&en, hij de -wet-te- bepa—
len. ho-eveelkeid van het prothtct over-treft,

-

-

dan wel- de minister van ms1itie te bewegen bindende- richtlijnen
te doen uitgaan naar het -0penhnai Ministerie overeenkomntig de
Thence ministerilc -cirou1aire, die ten rondslg ligt aan de - re,9 ol-u ti en vau de eonferoniie- van european rn1 ni ster van lnri4 vy
mei 1970 .
elichting;

deze cirealain b-eirat instruc-'Lies betreffende de vervolging in die
zin dat gebruikers in principe niet strafrecht1lverve1gd.wor-den
evenals kleine handelaars.
•
•

M.S.H. Schlemper
H. Noerkerk
J Soetenliore L-'-1e
N. Schwarz
J.P.
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Het kongros van Dt66 in vergadering bijeen op 6+7 november 1971
verzoekt do landelijke on plaatselijke werkgroepen van Dt66
waar mogelijk de overeenkomstige werkgroepen of instituten van
de PvdA, de PPR en eventuele andere groepen die zich willen inzetten voor een Progressief beleid, uit te nodigen om áamen te
werken (niet to fuseren) met name om mode hierdoor in de praktijk
na te gaan of in de toekomst eon uitgebreidere samenwerking
-

bijvoorbeeld in 00 n partij

-

mogelijk zal zijn.

A. Spoor
H. Nypels

KONGRESSTUK 5
In de septemberdemocraat is een gedeelte van de tekst van de
alternatieve voorstellen - voor het reglement kandidaatstelling
Tweede Kamer weggevallen. Dit heeft betrekking op alternatief
Ob ( in te voegen

na alternatief C 3a op blz. 18)

Alternatief C 3b
.2 De kandidaten met de rangnummers 2 t/m 19 van de definitieve
landelijke ranglijst bezetten de 3 t/m20 genummerde plaatsen van
de lijsten in iedeiekieskringgroep. De tweede plaatsen van de
lijsten in iedere kieskringgroep worden vervuld door de als eersteof als tweede na de later als zodanig gekozen lijstaanvoerdergeplaatsten van de ranglijsten ex art. 2,7. Indien de betreffende
kandidaat tot de nra0 2 t/m 19 van de definitieve landelijke
ranglijst behoort bezet de nr 20 van de definitieve landelijke
ranglijst de 20ste plaats op de lijsten in de betreffende kieskringgroep.
Op de lijsten in iedere kieskringgroep worden de plaatsen 21
t/m 30 bezet door de nog niet geplaatste kandidaten van de definitieve landelijke ranglijst in de volgorde van de ranglijst ex
art. 2.7. Indien op de aefinitieve landelijke ranglijst niet voldoende kandidaten voorkomen die aan de voorverkiezingen in de
betreffende kieskringgroep hebben deelgenomen, worden de resterende plaatsen van de lijst vervuld door nr. 20 cq 21 en volgende
van de definitieve landelijke ranglijst ongeacht plaatsingen van
deze kandidaten in andere kieskringroepen.
Het schema op blz. 13 van de democraat is enigszins vervormd overgekomen. Men schrappe de beide rechtse lettercijfergroepen.

KONGRESSTUK 6
(amendement van de Nere Cs. Bern. sept.1971 blz.14 ik.)
1.4 Bij de aanmelding moet aan do volgende voorwaarden worden voldaan:
a, ondersteuning door een of meer afdelingen dan wel door tien
handtekeningen van leden van DV66;
b. lidmaatschap van D66 gedurende tenminste twaalf maanden onmiddelijk voorafgaande aan de aanmelding;
c. ondertekening van de vragenlijst bedoeld in artikel 19 van de
statuten
d. bereidverklaring bij directe verkiezingen danwel bij opvolging
van een direct gekozene binnen zes maanden na de verkiezingen,
het kamerlidmaatschap te zuilen aanvaarden, hetgeen inhoudt
dat men op hot betrokken tijdstip aan de wettelijke eisen voor
verkiesbaarheid moet voldoen;
e. bereidverklaring een eventueel kamerlidmaatschap als een volledige dagtaak to 1oschouwen, bij verkiezing van alle openbare
en partijfuncties afstand te doen en de uitoefening van zijn
(haar) beroep te staken, als mede zich terug te zullen trekken
bij beindiging van het lidmaatschap van D'66;
f. verstrekking van personalia en gegevens omtrent lidmaatschap,
functies en activiteiten binnen de partij en binnen vertegenwoordigende lichamen, zo men daarvan deel uitmaakt;
g. opgave van een of meer beleidsonderdelen of departementen waarmede de kandidaat zich na zijn evt. verkiezing in het bijzonder
zal belasten, alsmede mededeling of hij in aanmerking wil komen
voor aanwijzing in internationale vertegenwoordigende lichamen
en organisaties, en zo ja, we1ko
h. opgave van de gebieden waarmede de kandidaat na een evt, verkiezing in het bijzonder en regelmatig contact wil onderhouden,
en in verband daarmede opgave van de kiesgebieden waarin hij
aan de verkiezingen wil deelnemen.

de Nere

Wessel

Kal t hof f

van Dam

Schuyer

Erens

Palte

Spoor

van Holton

v.d. Kriokè

van Litsenburg

Schouten
V. d.

Wey
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(amendement van de Nere os. Dem.sept.1971,blz,141 rk,)
2.1 Er zijn zeven kiesgebieden, te weten:
I

Noord, omvattende de provincies Friesland (kieskring XIV),
Groningen (kieskring XVI) en Drente (kieskring XVII);

II

Oost9 omvattende de provincie Overijssel met de IJsse1meer
polders (Kieskring KV), en de provincie Gelderland (kieskringen III en Iv);

III Amsterdam, omvattende deze gemeente (kieskring IX);
IV

Rotterdam, omvattende deze gemeente (kieskring V);

V

's-Gravenhage, omvattende deze gemeente (kieskring VI);

VI

Midden, omvattende do rest van de provincie Zuid-Holland
tE ringen VII en VIII), van de provincie Noord-Holland
(kieskringen X en XI), en de provincie Utrecht (kieskring
XIII);

VII Zuid , omvattende do provincies Zeeland (kieskring XII),
Noord-Brabant (kieskringen X en XI) en limburg (kieskring
XVIII).
Iedere kandidaat moot kandideren in twee districten, en wo
een van de drie grote steden alsmede in n van de andere vier
kiesgebieden.
Toelichting
Het amendement beoogt een aanvaardbare verhouding tot stand f'
brengen tussen do grote steden en do rest van het land.
Het wil voorts iedere kandidaat verplichten zich in te werken
in de problemen van het Weston en van althans een deel van de
provincie.

Aantekening Reglomentenconimissaris:
Indien prealabele vraag nr. I (congresdein, blz. 13, rk.) me
wordt beantwoord en hij vraag II gekozen wordt voor A3a, dient d:
amendement beschouwd te worden als alternatief voor art. 2.1 van
systeem A3a. Bij aanneming dient in art. 3.1 van A3a vermeld te
worden dat het rangwaardental van c. het gemiddelde is van de tw
ragnwaardentallen welke voormen uit b.
Indien prealabele vraag nr.I met ja wordt beantwoord, dient
amendement te worden beschouwd als alternatief voor arts 2.
systeem Al. Bij nanneming dient in art. 2.8 van Al en A2 in
snede b. de tekst van A2 te worden gelezen.
-

KONGRESSTUK

3

(amendement van do Nero csDem0sept01971,blz014,rk0)
2

Na de eerste zin invoegen:
In deze presentatievergaderingen worden de kandiderende personen
in de gelegenheid gesteld hun kanditatuur te verdedigen of te
laten verdedigen,. Zittende kamerleden zijn behoudens overmacht

gehouden in de kiesgebieden waar zij kandideren hun kandidatuur
persoonlijk te verdedigen.

KONGRESSTUK 9
(motie van de Nere cs te behandelen na aanneming van de nieuwe
tekst van hoofdstuk IX A HRR)
De ALV van D66 op 6 november 1971 in vergadering bijeen
gezien de vaststelling van de tekst van hoofdstuk IX A van het HR
draagt het Hoofdbestuur op
aan de eerstvolgende ALV een nieuwe tekst van hoofdstuk IX B
voor te leggen, die naar de geest en waar nodig naar de letter
aansluit bij de tekst van hoofdstuk IX A.

Toelichting:

De onlangs voor het eerst in praktijk gebrachte regels m0b4t 0 de
kandidaatstelling voor de Eerste Kamer zijn op een wijze toegepast., die tot kritiek aanleiding heeft gegeven. De grond daartoe
ware weg te nemen

KONGRESSTUI( 10
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De Algemene ledenvergadering (ALV) van D66 op

7

november 1971

in vergadering bijeen draagt het Hoofdbestuur (HE) op wijzigingen
in de statuten en in het Huishoudelijk Reglement (HR) voor te
bereiden de patijstruktuur betreffende, waarbij rekening wordt
gehouden met om0 de volgende uitgangspunten:
1. Het RB bestaat uit 21 leclen,, waarvan een aantal, dat overeenkomt met het aantal regio's door deze laatste worden kandidaat gesteld en gekozen op een door hot 1-IR to bepalen wijze.
2. 1 Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gekozen door een ALV.
2, Het DE bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 9 leden.
De voorzitter, de (eerste) ondervoorzitter, de (eerste)
secretaris en do penningmeester worden in functie gekozen.
3. Indien een ALV niet kan komen tot de verkiezing van alle
DB-leden in functie kiest zij een aanvullend aantal HEleden. Het RB kiest vervolgens uit zijn midden liet ontbre kende aantal DB-leden,
1+, Het RB kan binnen het DE een tweede ondervoorzitter en een
tweede secretaris benoemen.

3.

In het HR moeten regels worden opgenomen inzake plaatsopvulling.
Dat kan via tussentijdse verkiezingen binnen de betrokken regio
indien het een regionaal HE lid, of een regionaal DB lid (2.3)
betreft.
Spoor,
Schouten,
van der Krieke
van der Wey
de Nere
van Dam
Ere ns
van Litsenburg

KONGRESSTUI
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Het kongres Van D166 in vergadering bijeen op 6+7 november
besirit arts 3 van het Huishoudelijk Reglement als volgt te
wijzigen:
De contributies worden gend door de penningmeester van het
Hoofdhestuur. Deze zal na 1 april doch uiterlijk voor 1 mei
van ieder jaar do penningmeesters van de afdelingen opdragen,
de nog niet ontvangen contrihutiegelden alsnog door de afdei
lingspenningmcesters te laten innen en een deel hiervan af te
dragen aan hot hoofdbestuur ,
A Dirks
Namens ledenvergadering federatie
Zui dKennemerland

(..
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De ALV van D66 op 6±7 november 1971 in vergadering bijeen

stelt vast dat enkolö. leden van de Eerste Kamer naast dit
mandaat nog andere mandaten in vertegenwoordigende lichamen
bekleden;

spreektala haar oordeel uit date hoezeer ook reglementair
toegestaan, zulk een combinatie van mandaten in strijd is
met de opvatting van D66 om zoveel mogelijk personen hij
het politieke werk in vertegenwoordigende lichamen te be(

trekken;

verzoekt de leden van de Eerste Kamer voor D66 die dubbele
mandaten bekleden zo spoedig mogelijk en in ieder geval v66r

de volgende ALV een keuze te doen voor een van deze mandaten
opdat aan deze ongewenste toestand een einde komt;
nodigt het Hoofdbestuur uit op korte termijn wijzigingen in
de statuten en het Huishoudelijk Reglement van D66 voor
te bereiden, als gevolg waarvan een lid van D66 maar van

n vertegenwoordigend lichaam tegelijk lid kan zijn en
daarop betrekking hebbende concept-teksten aan de eerstvolgende ALV voor te loggen
cle Neree
Plate
Ovezall
v d Wi js t

el, 11

kongresstuk no, 13
J

Motie afdeling Delft
Het kongres van Ti66 bijeen op 6 en 7 november 1971,
overwegende,
-

-

-

dat de EB-voorstellen betreffende het overleg met de
PvdA en de PPR over de PVP te laat door de leden ontvangen zijn,
dat het derhalve onmogelijk is geweest binnen de afdelingen over deze voorstellen uitvoerig van gedachten
te wisselen en een mening te vormen
dat het kongres door deze handelswijze wederom voor
het onplezierige feit komt te staan, dat het niet in
de gelegenheid is gesteld eventueel een weloverwogen
alternatief voor de EB-voorstellen te formuleren,

besluit.-

-

-

-

dat zo spoedig mogelijk een uitgebreid overzicht aan
alle leden wordt gezonden van het tot nu toe gevoerde
overleg, zodat de leden een inzicht krijgen in alle
overwegingen die geleid hebben tot de EB-voorstellen,
dat de afdelingen aan cie hand daarvan op korte termijn
afdelingsvergaderingen beleggen om dit te bespreken
en hierover het EB te rapporteren,
dat de resultaten van deze afdelingsvergaderingen opnieuw aan do leden worden voorgelegd vóor een speciaal
over de PVP te beleggen kongres,
dat de onderhandelingsdelegatie tot dt kongres zijn
gesprekken met de PvdA en de PPR op informatieve basis
voortzet zonder bindende afspraken te maken,

namens de afdelingsvergadering
van Delft,
Hendrik Jan Vos,
Carel van Leeuwen
Plonia Wardenier
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De Algemene ledenvergadering, in kongres bijeen op 6+7 november

1971.
Overwegende dat de vraag hoe men denkt over de wenselijkheid
van de totstandkoming en de samenstelling van een progressieve
volkspartij een geheel andere is dan de vraag hoe men denkt over

de opstelling van do tweede kamer fractie van D66 in de komende
kabinetsperiode;
Overwegende dat het voor do tweede kamer fractie van DV66 van
belang is te weten hoe het congres meent dat die opstelling
zou behoren te zijn;

Overwegende dat discussie over deze vragen nog niet op een congres of een studiedag van D66 gevoerd is; terwijl zulks voor

de menings- en besluitvorming in D66 toch onontbeerlijk geacht
moet worden;

verzoekt de congresleiding een gedeelte van de tijd die op de
agenda is uitgetrokken voor de PVP minstens
hetzij een avond s hetzij een ochtend

-

-

hetzij een middag,

te reserveren voor discus-

sie over de betekenis van het regeerakkoord en de consequenties

daarvan voor de opstelling van de tweede kamer fractie van D66
in de komende kabinetsperiode.

Anneke N. Goudsmit
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Toelichting alternatief J3a Reglement kandidaatstelling Tweede Kamer

:u dit aitarnatief oorspronkelijk amendement van de heer E Bruins
is in art 5L onder b dprake van een gewichtsfactor waarmee de rang-(l: 1/2 9 1/3 è]1) die de kandidaten bij de regionale verkia
air gen hebben hehalc1 worden vermenigvuldigd om tot een landelijke l:Ld
voJgorde te ko':o: Daze factor is het gemiddelde van de volgende twee
b'euken:
aantal p66
elilmoo da kiesgebied
totan1aantaL D6 ctesmeii

b aantal inwoners kiesgebia:
aantal inwoners Nederland

k,oeinda de Ladn onig in:is1 te grve;i in de consequenties van dit
systeem warden hierbij dc (doba1e) 'autoren opgegeven, allereerst yea'
oo:sepront:el jko gab: isirciJ.iaig, daarna voer da gebiedsindeling welke
a oerkoeit in het amendement de Ne:; 8e o e
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De algemene ledenvergadering van DV661 bijeen op 6 en 7 november 1971
te Biddinghuizen.
van
-

dat

de huidige financi'lo situatie precair is;
deze situatie mede veroorzaakt is door een onvoldoende afdracht
van de kontributies door de leden in het algemeen;
de huidige koppeling van de te betalen kontributies aan het inkomen niet meer funktionert, daar blijkt dat kontribuaflcfl veelal
een bedrag betalen, dat lager ligt dan het bedrag dat zij zouden
behoren to betalen overeenkomstig de schaal en hun inkomen;

stelt voor
de huidige regeling in die zin te wijzigen, dat de kontrihutie
op eon vast bedrag zal worden bepaald, met do mogelijkheid tot
afwijkingen voor bepaalde groepen (zoals ouden van dagen, studerenden, dienstplichtigen, o.d.);

draagt het hoofdbestuur op
een voorstel uit to werken overeenkomstig deze motie.
W.H. Schouten,

A .kouwenhoven-de Sam,

A.J. de Bruijno,

C, Le H, Colenbrander 2
B.C. Sohuursma

N. de Beer-Veltman,

H. Heicha,
B.J.M. v.d. Zand,
W.v. Lingen,
H. Limper,

W. Nieuwenhuis,
W. van Spankeren,
C. Schut,
C. Smits,

L.A.W. Weoia.nk-Stalpers,
K.van Vonrooy-Wienbolf,

KONGPESSTUK 17
(Ontwerp-motie, ingediend door de afdelingen Doetinchem e.o.
en De Liemors)
Dc Algemene Ledenvergadering van D66, in vergadering bijeen

op 6 en 7 november 1971:

-

kennis genomen !)ebbend van het feit dat binnen afzienbare tijd
de wetenschappelijke instituten van in de Staten-Generaal
vertegenwoordigde politieke partijen subsidie zullen ontvangen;

-

overwegende dat het absoluut noodzakelijk is dot zulke instituten ale documentatiecentra en als vergaderplaats van werkgroepen, commissies enz gemakkelijk toegankelijk moeten zijn
voor de loden;
draagt het Hoofdbestuur op:

-

als locatie voor het wetenschappelijk instituut van D?66
-

zo mogelijk in combinatie met het landelijk partijsecretari-

aat

-

te zoeken naar een plaats buiten de randstad, gelegen

in bet centrum van het land;

-

hierover zo spoedig mogelijk, en in iedere geval in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, te rapporteren.
Namens afdeling De Liemers,
A.F. Mller,voorzitter
J. Traag, secretaris

Namens afdeling Doetinchem,

M.B.

de Roos, voorzitter

C. Boon, secretaris.
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Reglement kandidaatstelling
Amendement van Mevr, Kouwenhoven-de Sam:
Voor de invulling van de stembiljetten zowel van voorverkie
zingen als van voorlopige en clefenitieve landelijke lijst moet
een minimum worden vastgesteld voor het aantal in te vullen
namen. Voor lijsten van 20 by, 10 en voor die van 30,15.

Toelichting van de indienster:
Bij de vorige verkiezingen hebben velen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid slechts 6én naam in te vullen, om te bereiken dat
daarmede eenma:Linurn aan puntenresultaat geboekt zou worden.
De reglementen commissie heeft dit over te nemen amendement
ondergebracht in een toe te voegen algemene bepaling over de
geldigheid van stembiljetten.
5.2 Bij alle ingevolge deze paragraaf te houden verkiezings
rondes zijn ingeleverde stembiljetten volstrekt nietig,
indien:
ao niet tenminste een aantal namen is ingevuld dat overeenkomt
met de helft van het aantal maximaal op het stembiljet in
te vullen namen ( deze bepaling is niet van toepassing op
de verkiezingen ex. art. 10.9)
b, ingevulde namen zijn doorgehaald, veranderd of op andere
wijze het stembiljet niet op juiste wijze is ingevuld;
C. de naam of namen zijn ingevuld van personen die voor de
betreffende verkiezing geen kandidaat zijn;

d. voor het geval van inzending per post;
het stembiljet wordt ingezonden bij niet of te laag gefrankeerde zending dan wel aan een onjuist adres.
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Reglement kandidaatstelling
Amendement van Mevr. Kouwenhoven'de Sain betreffende alternatief Bi:
Vaststelling door ALV, maar daarbij de mogelijkheid van, te verifieren machtigingen door degenen, voor wie het onmogelijk is te
komen, om welke reden dan ook.
Toelichting van de indienster:
Vaststelling door ALVIn in ieder geval de eenvoudigste, vlugste
en goedkoopste manier.
Bij de vorige verkiezingen echter is duidelijk gebleken dat de
lokalisering van het congres invloed had op de stemm e nverhouding.
Ook een centraal punt in Nederland is niet ideaal (zie deelname
dit congres)
Gelegenheid tot machtiging zou beide moeilijkheden kunnen omzeilen
en een maximum aan steminbreng kunnen waarborgen
De reglementen commissie heeft dit na overleg met indienster verwerkt tot het volgende amendement:
Aan art, 32 wordt toegevoegd:
Tevens wordt een stembiljet toegezonden waarop de kandidaten in
volgorde van voorkeur kunnen worden geplaatst»
Arts 3.3 wordt als volgt vervangen:
Op de verkiezings-ALV wordt uiteindelijke volgorde vastgesteld
van de kandidaten 2-30 van de voorlopige landelijke ranglijst
d.m.v. een verkiezing overeenkomstig het bepaalde in bijlage A
van dit reglement, art„ 3, leden c t/in e.
Als deelnemers aan deze verkiezing gelden alle leden, welke hetzij in persoon hetzij door middel van een gemachtigde een stembiljet hebben ingeleverd»
De reglementen commissie is van mening dat dit amendement niet
kun worden aangenomen zonder dat eerst is overgegaan tot wijziging van artikel 13 van de statuten luidende : het stemmen bij
volmacht op een vergadering is niet toegestaan.

/
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Contributiovoorstel van het hoofdbestuur voor hot jaar 1972
Leden, zonder eigen inkomen, zoals dienstplichtige militairen,
acholieren, zij die uitsluitend van A.O.W. leven etc.., en
aanhangers betalen minimaal f 15, - per jaar,
Met een inkomen tot f 1.5.000, per jaar bedraagt do contributie minimaal f 20,- per jaar;
van f 15.000,- tot
maal f 35f - ;

f 25 000,- bedraagt de contributie mini-

van f 25.000,.- tot
maal f 60,boven

f 140,000,- bedraagt do contributie mini-

/ 40,000,- bedraagt de contributie minimaal f 100,-
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Wijziging van het hoofdbestuur contributievoorstel voor het
jaar 1972.

Leden, zonder eigen inkomen, zoals dienstplichtige militairen,
scholiren, studenten, zij die uitsluitend van A 0 W leven etc.,

f 6,-- per jaar
Nieuwe leden voor hot eerste jaar /

10,-

Met een inkomen tot f 15.000,- per jaar bedraagt de contributie

minimaal f 25, -. per jaar;
van f 15.000,-. tot f 25.000,- bedraagt de contributie minimaal

f +2,- per jaar;
van f 25,000,- tot /

40.000,.. bedraagt de contributie minimaal

.f 75,- per jaar;
boven

f 110,000,-. bedraagt de contributie minimaal f 250,- per jaar.

Overweging
Bij aanvaarding van bovengenoemde contributie regeling zijn we
gelijk van het mistige begrip aanhangers af, en spreken meteen
het grootste deel van onze kiezers van april 1971 aan.
Joop 000rengel.
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MOTI
De Algemene Ledenvergadering van D66, op 6 e 7 noolUber 1971 bijeen overweegt
(Hier worden geacht te zijn ingevoerd, de eerste 7
kongresstuk no. 1 dus t/nl
aar in een eerste
akkoord)
oen/

a1ineas van
w o regeerakkoord

We zijn daarmoe/helangrijke stap verder gekomen mae richting van
dat doel.
Hoewel het tot stand komen van een, grote vooruitstrevende volkspartij als bundeling van alle vernieuw ingsgezinde krachten stellig
in het verlengde van deze ontwikkeling ligt en de bereidheid tot
het streven daarnaar door D66 zelfs als voorwaarde voor meedoen
aan dit regeerakkoord is gesteld, moet hij nader inzien worden betwijfeld of de tijd hiervoor reeds rijp is. Aanwijzingen dat zulks
niet het geval is zijn:

a) Het stichten van die grote progressieve volkspartij heeft geen
zin wanneer zij slechts een optelsom van PvdA, D66 en PPR zou
worden. Er zijn echter geen noenenswaard1ge aanwijzingen voor
het bestaan van de bereidheid tot toetreding bij belangrijke
andere groeperingen.
b) Zelfs wanneer die groepen er wel waren en die nieuwe partij dus
een brede ledenbasis zou krijgen moet worden gevreesd, dat de
nieuwe partij bij verkiezingen niet of nauwelijks moer stemmen
zou behalen dan het totaal dat door uitsluitend PvdA, D'66 en
PPR bij zelfstandig optreden z.pu kunnen worden behaald. Immers,
de nieuwe partij zal qua program en mentaliteit tot op zekere
hoogte een compromiskarakter hebben en het kan haast niet anders
of het wordt een betrekkelijk kleurloze partij. Dat is nog het
gunstigste geval, want het is ook denkbaar dat zij geheel wordt
gedomineerd door een van de samenstellende groopèn. Voor de ver
n:ieuwinsgezinde, maar niet extremistische kiezers
waarvan
-het aantal dat nog steeds op de confessionele partijen of op
de-VVD stemt niet al te hoog mag worden aangeslagen
betekent
het in elk geval een vermindering van 'keus, wat moeilijk als
eon vergroting van de electorale aantrekkingskracht kan worden
ge±n.Bovendien is het een onmiskenbaar feit, dat ' een niet te
onderschatten deel van de kiezers- en lodouaanhang van elk der
deelnemende groepen een zekere weerstand of zelfs wantrouwen
heeft jegens de inbreng (qua programpunten, personen of mentaliteit) van andere deelnemende groepen. Waarschijnlijk zal daardoor een beduidend aantal Pvdi- D1 66 of PPR-kiezers niet op
de nieuwepartijstemmon. Met name een deel van de kiezers die
de PvdA zou moeten finbrengdn dreigt verloren te gaan aan extreem-linkse splintergroepen, terwijl ongetwijfeld een deel van
de huidige D66-kiezers naar de VVD of DS70 zal afzwenk-en of
thuisblijven
-

Oprichting van een 11 grote progressieve volkspartij19 lijkt derhalve
op dit ogenblik, waarbij we ook nog zitten met een kiesstelsel
dat afspJ.intoring nu niet bepaald tegengaat, niet de beste weg om
te komen tot oen zo goed mogelijke bundeling van vernieuwingsgezinde krachten. Voel beter lijkt dit to kunnen worden bereikt door

-

2-

voort te gaan op de in februari 1971 ingeslagen weg: coalitievorming vr do verkiezingen, onder handhaving van de zelfstandigheid
en de eigen identiteit van de deelnemende politieke groeperingen.
Als deze overwegingen juist zijn is het zaak de diskusies en
"onderhandelingen" over de "grote progressieve volkspartij" en de
oprichting van een doze voorbereidend "instituut met (al dan niet)
vergaande bevoogsiieden" zo snel mogelijk te beeindigen. Zij vormen
dan immers verspilling van tijd, die beter zou kunnen worden besteed door aan konkrete beloidsproblemon te werken. Bovendien
wordt hangende deze diskussies en onderhandelingen de indruk geypd dat Dt66 een aflopende zaak is, hetgeen de aktiviteit van de
leden en de geneigdheid om lid te worden niet zal bevorderen.
Tegen deze achtergrond besluit de Algemene Ledenvergadering:
a) hoewel zij hot tot stand komen van een grote progressieve volks
partij op zich wenselijk acht, hot streven daarnaar vooralsnog
als voorbarig to beschouwen;
b) de beroiclheid.tot opgaan in zulk eon partij niet te handhaven
als voorwaarde voor het sluiten van een regeerakkoord met andere
politieke groeperingen;
c) de bestaande praktische samenwerking met PvdA en PPR met kracht
voort to zetten en waar mogelijk te versterken
d) uitbreiding van die samanwerking tot andere politieke groeperingen met kracht te bevorderen, vooral om v6r Tweede Kamer
verkiezingen to komen tot con kansrijke alternatieve regeringscoalitie van onmiskenbaar vernieuwingsgezinde signatuur;
e) in elk geval bij verkiezingen met landelijk karakter als regel
met afzonderlijke D66-kandidatonlijsten te blijven uitkomen en
in do verkiezingscampagnes zowel de programmatische overeenkomsten als do verschillen niet de sa menwerkende groeperingen openhartig naar voren te brengen;
f)als haar oordeel uit to spreken, dat de gezamenlijke standpuntbepaling vanD66frakties in vertegenwoordigende lichamen met
frakties van PvdA en PPR in beginsel wenselijk is, maar dat het
volgen yen ons eigen program, resp. beleidsplan prioriteit dient
te hebben, mode om via de publiciteit op de kiezer een duidelijk
beeld van hot eigen karakter van D1 66 te kunnen overbrengen;
G t/m i: de punten 1,2 en 5a van kongresstuk no.1.
Ingediend door: AO 4 de Goederen, Boskoop
HM 1libanus, Voorburg
R,J,Th. Lhler,Rotterdam
Katrie van der Kanden- Bogaard, Zoetermeer
H.P. Barth,Waddinxveen
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RESOLUTIE
Het kongres van D'66 bijeen in vergadering op
Biddinghuizen,

6

en

7

november 1971 te

Overwegende:
dat voor de verkiezingen is gepoogd een programmatische overeenstemming
op hoofdpunten te bereiken met alle daarvoor in aanmerking komende
partijen, hetgeen heeft geleid tot het sluiten van een regeerakkoord
met de PvdA en de PPR,
in aanmerking nemende de politieke ontwikkeling van het afgelopen half jaar:
DRAAGT HET HOOFDBESTUUR OP:
1. De onderhandelingen te doen vooietten met alle daarvoor in aanmerking kômende groeperingen en personen, in het bijzonder de PvdA en
de PPR, maar ook b,v, progressieve groepen in de KVP, om te komen
tot nieuwe samenwerkingsvormen, waarbij vooralsnog de eigen identiteit van D66 behouden blijft, doch welke uiteindelijk moeten leiden
tot een vooruitstrevende volkspartij, die wezenlijke maatschappelijke
veranderingen zal bewerken vanuit een nieuwe politieke visie.
2. Alle besturen en werkgroepen uit te nodigen op hun terrein initiatieven
te nemen voor soortgelijke kontakten.
3. Reeds thans het initiatief te nemen om de mogelijkheden te onderzoeken
tijdig voor de komende kamerverkiezingen tot een regeerakkoord met e6n
of meer van de in punt 1 genoemde groeperingen of persoren te komen.
VERZOEKT DE KAMER-FRAKTIES:

met behoud van hun zakelijke opstelling bij hun parlementaire werk zodanig
samen te werken met de PvdA en de PPR en andere geestverwanten dat daarmee
een konkrete bijdrage wordt geleverd aan de nieuwe politieke samenwerkingsvormen.
Anneke Goudsmit
E. Visser
N. Schwarz
M. Engwirda
P. Wassen
van Schaveren
KP. Bloema
M.G. Rood
W. Kingma
H. Moerkerk
-

CONGRES STUK NUMMER 24
Congres D66 op 6 en 7 november 1971
MOTIE nr. 1.
Tot nu too word bij D'66 het avrcnt gelegd op de politieke en staatsrechtelijke vernieuwingen van onze maatschappij.
Thans zien wij echter steeds duidelijker, dat deze maatschappij nog veel
wezenlijker moot veranderen, omdat anders niet alleen Nederland., maar ook
de wereld onleefbaar dreigt te worden.

In verband hiermee draagt het congres aan het H.B. op:

1. Nieuwe werkgroepen te vormen uit de leden van D66 die, samen met andere
partijen, aktiegroepen e0d0, zo mogelijk in internationaal verband politieke oploesingen zullen zoeken voor vraagstukken als overbevolking,
ecmomische groei, de huidige produktie- en konsumptiepatronen en do
daaruit voortvloeiende problemen van milieuvervuiling, energie- en grond
stoffenverspiLLing0

2 Alle werkgroepen van D66 te verzoeken
a

hovengeno. de problemen te hezî3n voorzover deze op hun gebied liggen

b0 mee te werken om programma en beleidsplan te herzien, te.toetsen en
uit te breiden op grond van hun nieuw gewonnen inzichten.
Alle leden en besturen uit te nodigen om moe te denken bij het zoeken naar

nieuwe beleidslijnen, en de betreffende werkgroepen van eventuele suggesties of voorstellen in kennis te stellend
40 De kamerfrakties te verzoeken alles te doen wat in hun vermogen ligt om
de resultaten van de hierbovengenoemde aktiviteiten uit te dragon in hot
parlement.

gaat over tot de orde van de dag.

Schwarz
B1oema.

Gewijzigd kongresatuk 24

Kongrcs O'BB op 6 en 7 november 1971

De politieke en staatsrechteijke vernieuwingen, die D66 onverminderd blijft nastreven zijn voorwaarden voor hot effenen van
een weg naar wezenlijke maatschappelijke veranderingen. Meer dan ooit
blijkt dat do maatschappelijke veranderingen nodig zijn, en wol niet
alleen in Nederland, wil de wereld leefbaar worden en bewoonbaar
blijven
Daarom draagt het kongres aan het H.B. op

1. Nieuwe werkgroepen te vormen uit leden van D'66
die, samen
met leden en werkgroepen van andere partijen, aktiegroepen e.d.,bij
voorkeur in internationaal verband, politieke antwoorden zullen
zoeken voor de grote maatschappelijke problemen zoals de e-Ffekten
van ongebreidelde ekonomische groei, overbevolking, de gevolgen
van de huidige produktie en konsumptiepatronen, de daaruit voortkomende milieuvervuiling, energie- en grondstoffenverspilling.
,

2, Alle werkgroepen van D'66 te verzoeken
a, bovengenoemde problemen te bezien voorzover deze op hun gebied liggen,
b. mee te werken om programma en beleidsplan te herzien, te toetsen
en uit te breiden op grond van hun nieuw gewonnen inzichten.
3 Alle leden, besturen en frakties in Provinciale Staten en Gemeenteraden
uit to nodigen om mee te denken bij het zoeken naar nieuwe beleidslijnen, en de betreffende werkgroepen van eventuele suggesties
of voorstellen in kennis te stellen.

4 Dc kamerfrakties te verzoeken alles te doen wat in hun vermogen ligt
om do resultaten van de hierbovengenoemde aktiviteiten uit te
dragen in hot parlement.

Gaat over tot de orde van de dag.

x

Schwarz
Bloema
,

Meerburg
Wassen

-

/

van Schaveren

8ldenhurg

CONGRESSTUK NUMMER 24
Congres 0 66 op 6 en 7 november '1971

MOTIE nr. 1.
Tot nu toe werd hij 0 66 het accent gelegd op de politieke en staatsrechtelijke
vernieuwingen van onze maatschappij
Thans zien wil echter steeds duidelijker, dat deze maatschappij nog veel
wezerlijker moet veranderen, omdat anders niet alleen Nederland, maar ook de wereld
onleefbaar dreigt te worden.

In verband hiermee draagt het congres aan het H.B. op:
Nieuwe werkgroepen to vormen uit de leden "an 0 66 die, samen met andere
partijen, aktiegroepen e,d,, zo mogelijk in internationaal verband, politieke
oplossingen zullen zoeken voor vraagstukken als overbevolking, economische
groei, cle huidige produktie-- en konsumptiepatronen en de daaruit voortvloeiende
problemen vn milieuvervuiling, energie- en grondstoffenverspilling.

2. Alle wergroepen van 066 te verzoeken:
a. bovengenoemde problemen te bezien voorzover deze op hun gebied liggen,
b, mee te werken om programma en heleidolan te herzien, te toetsen en uit te
breiden op grond van hun nieuw gewonnn inzichten,
3. Alle leden en besturen uit te nodigen om mee te denken bij het zoeken naar nieuwe
beleidslijnen, en de betreffende werkgroepen van eventuele suggesties of voor stellen in kennis te stellen.

'L De kamer-Frakties te verzoeken alles te doen wat in hun vermogen ligt om de
resultaten van de Iiierbovengenoemde aktiviteiten uit te dragen in het parlement.

(

gaat over tot de orde van de dag.

Schwarz
Bloema.
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De AL.V., enz

overwegend dt de uitslag der T.K.- verkiezingen van dit jaar de verwachting
rechtvaardigt, dat binnen afzienbare tijd een meerderheid van de kiezers
voor een vooruitstrevend beleid zal Kunnen worden gewonnen.
dat er tussen de verkiezingsuitslag on de samenstelling "an hot huidige
kabinet geen duidelijke samenhang valt te bespeuren, evenmin als tussen
de gedane verkiezingsbeloften en het regeringsprogramma

stelt vast,
dat do door D66 voorgestane staatsrechtelijke vernieuwingen met
nog meer kracht zullen moeten worden nagostreeft.

Chel Mertens.

I\flI).

-Uit-

De

-

enz

overwegend
dat er nog steeds geb:uiik wordt gemaakt vee politieke etikette als
liberalisrno, socialisme, progressiviteit, christelijke inspiratie, radiijnen suggereren tussen de mensen die in de
calisme, o,d die scheidings l
confrontatie met de problemen van deze tijd, niet ter zake blijken,

kennis genomen ebbond,
van het versing van do po]secr- over het verloop der onderhandelingen
gevoerd door do delegaties van D'BB. PvdA en FP.R on afgesloten
met het communiqud van 31-8-1971,
van het feit, dat dc PvdA. het Komende (halve) jaar en interne
discussie gaat voeren over de betekenis van "het socialisme nu",
van nordeel,
dat de pn-rtijpolitiokn vernieuwing, en mn do poging om tot een
grote V V P.to komen met kracht moeten worden voortgezet
dat daarbij de volgende criteria voor P'66 essentieel zijn
a) do doorbreking der bestaande scheidslijnen
b) hot betrokken van alle geflteresseeeden bij het tot stand
'ngnn van een vunruitsLrevendu meerderheidsgroepering
c) het instellen van eon nieuw 'verzamelpunt"

. .

do samenwerking van de
on daarmee in verband
dat daarnaast
3 initiatiofnsrnende partijen most worden bevorderd
-

-

keurt
goed
hot door HP en delegatie go'oerdo beleid in clo2e, mn dat tucson
D66, PvdA on P .P.R.eon permanent overleg is ingesteld,

stelt vast,
dat in doze conceptie do samenwerking van do kamerfracties als
iogich wordt ervaren
en draagt het H5 op
met kracht hot instellen van een oomit ter voorbereiding van de V V P.
te bevorderen, welk comité (zo breed mogelijk samengesteld) voor een
zo onafhankelijk mogelijke en wetenschappelijke begeleiding zal
moeten zorgen van do discussie over de V.V .P .

. .

er zorg voor te dragen dat die discussies aan de basis plaats
vinden, met respect voor ieders individuele idiologische of levens~
beschouwelijke achtergrond

en dat niet alleen de programmatische inhoud, maar ook do organisatoridoho structuur van een toekomstig VV,P-ondorwerp van beraad
zullen zijn

Chel Mertens
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Do A . L . V.onz
over oçrndo
dat de iatsto moanrior in ren steeds sneller tempo gegevens over
bovolkingegreci. milieuverontreiniging, grondstoffenverspilling. e .d.
worden goriubliceord, die de noodzaak van een totale herorintering
van ons waatsnhappelijk denken onderstrepen.
dat do vooruitzionon van onze economie ook anderszihs allesbehalve
rooskleurig zijn,
draagt hot H.B. op,
or voor to zor: n, dat het programma en hot beleidsplan aan doze
nieuwe inzichten wordt aangepast.
en verzoeKt do kamer-Fraktie van DOG
om hij hot -Formu].eron van politieke standpunten die tot do hierboven
genoemde probleemgebieden behoren, en derhalve niet of onvolledig
in hot ontwerp-regeringsprogramma zijn opgenomen, overleg te plegen
met do kaner-Frakties van Pv.dA en P P.R

.

.

6he1 Mertens

KONGRESSTUK

3

Do A.L . V.enz.
ovorwogent, dat de organisatiestructuur jan 066 tekenen van verstarring begint
to vertonen, die dringend om revisie vragen, dat 066 zelf bereid moet zijn met
nieuwe methoden van besluitvorming te experimenteren, waarbij naast doelmatig-

heid eon zo groot mogelijke participatie van leden en geintresseerden uitgangspunt
meet zijn.
Dat zulke experimenten belangrijk studie materiaal zullen kunnen opleveren bij
do voorbereiding van de VVP.
draagt hot HE op, zo spoedig mogelijk een voorstel tot herziening van onze
organisatiestructuur te doen formuleren, dat recht doet aan de boven geformuleerde uitgangspunten,
en voorts, experimentele wijze van besluitvorming als steekproefvergaderingen,
referenda, etc. uit to proberen.

Ghel Mertens

KONGRESSTUK 34

De algemene leden vergadering bijeen op B en 7 november 1971
overwegende dat:
a. mogelijkheden om koitakt tot stand te brengen met grote
groepen van de bevolking in de praktijk ontbreken;
b overname van essentile programma-punten door andere
partijen heeft plaats gevonden;
c. de organisatie het onmogelijk maakt om in de onder a
vermelde situatie verandering te brengen,
en besluit derhalve om het Hoofdbestuur op te dragon
om onmiddelijk een gesprek te openen met PvdA, PPR en
eventuele andere., welk gesprek ten doel moet hebben om
bij de eerstkomende verkiezingen op plaatselijk, regionaal
en landelijk niveau te komen tot I lijst, welke lijst
dient besahouwd te worden als een basis voor een toekomstige
PvP
en verzoekt het H.B. voor het begin van het volgende

parlementaire jaar verslag van de bovengenoemde gesprekken
aan de A.L.V. uit te brengen.

J.

A.A. Redeker
Prent

-

J. Witting

-

H.H.A. Dijsselbloem
J. ten Brink
1h.M, Warnaar
B.M. van Dam
M. Redeker

-

--

-

-

-

-

Stroethoff
3 de Lange

-

L.J.J. Duim

-

-

Amstelveen
Amsterdam

Amsterdam
Uithoorn
Overveen
Pellikaan
Midden Beemster
Amstelveen

Limmen
Diemen
Beemster

1esstuk3

Amendement op de motie kongresetuk 3,

Cnder; constaterendo dat, le alinea, 2e, regel;
verbonden aan het gebruik van hennepprodukten
veranderen in; verbonden aan een beperkt gebruik
van hennepproduktcn.
Onder draagt de tweede kamer fractie van i'66 op,
le, alinea, regel Lt, 5 en 6
•,. terwijl de
handel

,

veranderen in terwYl de handel in deze produkten
officieel toegestaan wordt met een speciale
vergunning,

Toelichting,
Vrije handel, ook al gaat het om z.g, kleine hoeveeelheden,
kan zeer schadelijke gevolgen hebben, aangezien daatb niet
alleen de hoeveelheid maar vooral ook het orodukt zelf
moeilijk te controleren is. Behalve de verkoop van
infereeure produkten, komt vaak bfmenging met hard drugs
voor met alle gevolgen van dien,
Gelegaliseerde handel maakt controle van de kwaliteit
mogelijk en zal de zwarte handel doen verdwnen,

Afd, Den Haag,
Hedwig Roolvink
N 13chwarz
A ,.'-,.Spoor
Blocma
Geelen

Motie 6 november 1971,

D'66 in algereene ledenvergadering bijeen te Flevohof overweegt het volgende dat voor de huidige nederlandse en europese problemen
samenwerking met iedereen moet worden gezocht,
dat momenteel samenwerking in nederland tussen de drie
progressieve part-,.,en op zakelijk en op pragmatische punten als vanzelfsprekend moot worden beschouwd.
dat op dit ogenblik de eigen identiteit van elke partij
zich nog verder moet ontwikkelen, getuige de uitlatingen
-

-

-

-

-

van leden der verschillende nartijen,
dat voor een samenwerkingsverband naar een progressieve
volkspartij het krakelen over posities, status en macht
de betrokkenheid van do leden met de huidige problematiek alleen maar verzwakt en leidt tot energie verlies.
dat de ?.P.i?, moet groeien op grond van haar activiteiten en doelstellingen,
dat hiervoor het creëren van een duidelijke algemene doelstelling voor alle drie partden kan bijdragen tot ontspanen besluit
fling tussen de part: en,

op korte termijn het hoofdbestuur de ogtnisatie en voorbereiding op te dragen van een internationaal politiek congres van alle progressieve partijen in Europa

A, 1: • van Wijk
voorzitter, afd, Weert.
Adree Schuttebeemd 23,

Core c C

C

Me ;i0

Do A j~ene Vergadering •0TTfl W 66 O:ç; 7 nDvembe:r 19711fl
congres b:5e en n Pdcnzen

o'oricht on rich met een paar andere
dat 0 16 niet
bon±aiude ar tjcn cane Co klonteren tot een nieuwe ParkP,
maar nn eon hour: weze var politiek voeren te rer:5ger
waarbC te lkens dO wrrh011k: riaots chappc1j'ke vraagstukken
centraal in do roliliek worden ge z et en onder hot medeh'
stuur van alle kregen's gebracht;
dal W 56 daartoe Cot con rirograripartij met een d 001 stO!- -jingspolstIjk
gemaakt en oen be leidsplan heeft opgc
r;tcid
dat D' 66 rick slechts ale eon middel ,een overgangsfase

wil b3 schouw3n voor hot ontstaan van een grote nieuwe
dwars door alle bestaande huidige
volkenia:eti,j -.jr:ecln
ei diegenen rich zullen verenigen , die denpan'tijer! heien
nieuwe politiek ::ncle van éa grond reilen helpen brengen;
.

kiece do a:Cgclopei:i verkierin g en
een reçeora(:kon'd
een nTOn'ITI :ren eaneence:. king ire C dc tOïdA en DPi daarna tot
dit dooi n.!, i ets kool nieuws te maken s lechts konden

dol

kannen di enen'. indien teenieonrijM
a D 56 dE lernnierg op ei hot uitdragen eon z e n eigen
det±tcCt îeeakaenpt
b (10 C 0C'J(nkii1l or ju:T.et or geel rit wordt ook arm01'E.un
c' -ook en cd :Lic
i. r. (P -n 'i
buiten deze drie
.

-

'-kkemn

hoe it
hot heofdb.stniuc cc do dr-:g-G:ci bi:cnr;-e 6 maand on zo
mogelijk riot lvd\ on PIP hei loibiatini te nemen let
con open wo:ckrceep. Drag2euliene Volkspar se ,ePic zelf standig, zij hei: g.o;oun'd doer oeivieron van O.M. PvdA,
Car eec-n coin PIL ontvikke lt
e
FPR ce B 1 66 ,
broer:
riogorhc
ec:re :ur discussie brengt;
ren
on op
06 op to dragen net , eerste) 0e
C, de weri:groeecc van
lo-±dsriian onder Ce cntw±:keloir en in het kader von Co
open werkgr^ i-VP contact te zoeken meet andere 1:en''
sonen ccc andae'c: paitPeTTg
3. hot hoofdbeemuee op (ni- dragen riot hot beleidsplan in
voideenbo gonopulccrieeoc'rlo vorm overal 'wear dal dienstig kar rijn' te VO-O2OTî
C. de k.amerfro.otrcs to 'nren'roeken de eigen ide:il:Lteit'no":
66 reildi Co geven, cie sarionworking met PvdA en Diii
waar dat zinnig Ir to praktiseren ,maar nooit nee te
doen aan hoc; crorfoe il(.jkoiitieke gebrag waan'hij de
oppositie en bloc steed; omdat rij oppositie ie On cie re
goringsrac"Lijen on bloc oi;ibai; rij 'regeringspartijen. rijn.
11

Fvan der Ven
nrc, - fl

t

ri

Cs', 'min

KONGRESSIUK 36
MOTIE
De Algemene Ledenvergadering van 066, op B en 7 november 1971 bijeen, overweegt:
In onze samenleving stapelen de problemen zich op angstwekkende wijze op. Zeer
acuut zijn:
-

-

-

het voortschrijdend milieubederf,
de voortdurende woningnood;
de onevenwichtige regionale verdeling van economische activiteit;
de hollende inflatie.

Al deze problemen kunnen slechts werkelijk radicaal worden aangepakt wanneer er
naar verhouding aanzienlijk minder productiefactoren in dienst worden gesteld
van de particuliere bestedingen. Dit betekent dat er, ook bij toenemende productiviteit, geen werkelijke ruimte meer is voor toeneming van de particuliere
consumptie. Het gemiddelde reële besteedbare inkomen per hoofd dient pas op de
plaats te maken, of zelfs te verminderen.
Daar de inkomensver billen in onze maatschappij nog steeds veel te groot zijn
zullen de benodigde offers in de eerste plaats dienen te worden gebracht door
de genieters van hoge inkomens maar daarnaast ook door de zogenaam middengroepen ( al dan niet in loondienst)
,

Tegen deze achtergrond beveelt de vergadering, met betrekking tot de vorming
van privé-inkomens in de komende jaren, alle betrokkenen de navolgende gedragslijn aan:
minimuminkomens worden verhoogd met een percentage, ten minste overeenkomend
met de gemiddelde productiviteitsstijging en met een percentage overeenkomend
met do prijsindexstijging;
-

bruto jaarinkomens van !20.000,- worden slechts verhoogd met een percentage
overeenkomstig de prijsindexstijging;
-

-

bruto jaarinkomens van J 60.000,- worden zelfs niet nominaal verhoogd

bruto jaarinkomens boven ƒ 100.000,- worden geleidelijk tot hoogstens dit
bedrag teruggebracht;
-

-

tussenliggende inkomens worden gevonden door lineaire interpolatie.
Noot: Het is niet de bedoeling inkomensstijgingen door promotie en z.g.
periodieken" aan te tasten. De geg hetste gedragslijn geldt slechts
m.b.t. " schaalbedragen", zoals geldig voor 1971)

Voorts doet de vergadering een beroep op regering, parlement en bedrijfsleven
om zo spoedig mogelijk te komen tot een nationale pensioen-spaarloonregeling,
zoals bv. geschetst in het Beleidsplan van 066, $ 4.6., waardoor op pijnloze
wijze aanzienlijke extra bedragen buiten de particuliere consumptie kunnen
worden gehouden.
Ingediend door: A . C. de Goederen, Boskoop.
Herman Coster, Hoogkerk.
Henk Blankenstijn, Weesp.
M.D. de Willigen, A'dam.
Chel Mertens.

Kongresstuk 47

MOTIE
[Je ALV van 0 1 66 etc.
overwegende
Ie. dat het allerminst juist is dat in de Eevohof gebruik MOET worden
gemaakt van wegwerpbekers etc
2e dat het gebruik van dit materiaal door de organisatiekommissie is
verkozen boven het gebruik van aardewerk, vanwege hot uiterst storende
gerinkel dat dit materiaal pleegt voort te brengen;
3e dat het beslist niet zokör is dat deze bekers
derdaad zullen worden weggeworpan;

etc.... binnenkort

in-

4e dat het zonde is papier en tijd te verspillen om moties over matenaal, ter kongres gebruikt, in te dienen;

VERZOEKT
Ie de leden: de motie bekend als kongresstuk no. 46 te vorwerpen;

2e dekongrosleiding: moties, die niet in relatie gobraht kunnen
worden tot do op de agenda genoemde punten,
en met name moties, verband houdende met do organisatie, af te keuren.
3e de Reden:

indien kongresstuk 46 wordt verworpen, ook deze motie te
verwerpen.

W. Schouten
P.I. Alons
will van Spankoron
Rinze Bloomhof

KONGRESSTUK 1 01

Het congres van D'66 in vergadering bijeen op 6 en 7 november 1971
te Biddinghuizen,

overwegende,
-

-

dat voor de verkiezingen een programmatische overeenstemming op
hoofdpunten bereikt is met de PrLP. en de PPR, het geen geleid heeft
tot het sluiten van een regeeraocoord;
dat de ontwikkelingen sindsdien hebben getoond., dat deze overeenstemming een basis kan zijn voor verdere samenwerking;

overwegend evenwel, dat deze samenwerking alleen zin heeft indien
daardoor uitzicht wordt geboden op bet ontstaan van
een grote progressieve volkspartij, dat wil zeggen een vooruitstrevende
groepering, die in staat zal zijn de steun te verwerven van een meerderheid van de kiezers, en die vanuit een nieuwe politieke visie de
grote maatschappelijke problemen doeltreffend gaat aanpakken, en
eander~Eids tegelijkertijd de samenwerking tussen de fracties parl
mentair gestalte krijgt, als voorbereiding op deze meerderheidsgroepering;
-

-

dat slechts door zowel het een als het ander te doen het proces op
gang kan worden gebracht dat leidt tot een bundeling van vooruitstrevende krachten in alle partijen;
dat voorts2 hoewel tot dusver de PvdA zich niet in alle opzichten beust heeft getoond van deze direkte samenhang, toch de verwachting bestaat dat dit wel het geval zal worden2

BESLUIT
1. het beleid van het hoofdbestuur met betrekking tot de vorming van een
vooruitstrevende volkspartij goed te keuren;
2. het hoofdbestuur op te dragen de gesprekken met de PvdA. en PPR voort
to zetten., en daarbij met kracht te blijven streven naar het tot stand
komen van een""niet aan partijen ondergeschikt nietnr ontmoetingspunt
waar alle progressieve groeperingen en personen kunnen gaan werken aan
het ontstaan van de nieuwe politiek;
3, alle besturen en werkgroepen uit te nodigen op hun terrein initiatieven
in deze richting te ontplooien;
4, de provinciale staten- en gemeenteraadsfraoties te verzoeken na te gaan
in hoeverre ter plaatse een situatie aanwezig is, die tamonwerkingsinitiatieven rechtvaardigt;

5.

de tweeclekamerfractje te verzoeken thans samen met de fraties van PvdA
on PPR een model voor parlementaire samenwerking te ontwerpen waarin zowel de voortdurende wil tot het bereiken van overeenstemming met de partners als de eigen verantwoordelijkheid, tot uiting komt, een model dat
kan worden uitgebouwd naarmate het werk aan de vooruitstrevende meerderheidsgroepering vordert,

L. J. Brinkhorst
W. Draijer

Oh, Mertens
A. Nuis

KONGRESSIUK 102
Do A.L.V. van 066 bijeen op 7 november te E3iddinghuizen
Overwegende..dat

Het beleid van de huidige Pakistaanse regering en het optreden van het
westpakistaanse leger in Oost-Pakistan een zodanige schending van
mensenrechten ten gevolge hebben, dat het niet meer verdedigd kan worden
met het argument dat het een binnenlandse kwestie betreft.
2

Dat ieder uitstel van de Pakistaanse regering om tot een politiek akkoord
te geraken met do democratisch gekozen leiders van Oost-Pakistan de situatie
in en rond Oost-Pakistan nog kritieker maakt.

3

Dat de niet verplichtende en passieve houding van de rijke westerse landen

ten aanzien van do last, die India to dragen heeft om meer dan 9,5 miljoen
vluchtelingen op te vangen om tweeerlei reden onverantwoord is en wel
ten eerste omdat, daardoor zelfs een minimale opvang van de vluchtelingen
uiterst onzeker blijft, ................................. .
ten tweede omdat, de te vrezen ontwrichting van de Indiase economie de
spanningen in dat land verhct' en de kans op oorlog
tussen India en Pakistan ook uit dien hoofde nog vergroot.
Spreekt als haar mening uit:

a

b

Dat de Nederlandse regering overeenkomstig de verklaring van do groep van 68
nederlanders openlijk stelling dient te nemen opdat:
Zoveel mogelijk landen overgaan tot het uitoefenen van golijkgerichte druk
op de Pakistaanse regering, waarbij onder meer do-vrijlating en aanvaarding
als gesprekspartner van Sjeik Mujihur Rahman wordt gezien als onmisbare
Voorwaarden om te komen tot eon politieke oplossing in overeenstemming met
de wil van de bevolking van Oost-Pakistan.
Zoveel mogelijk landen een evenredig deel van de hulp garanderen die nodig is

om de Indiase economie niet verder te ontwrichten en de opvang van de
vluchtelingen te verzekeren.

Van Ginkel
Engwirda
Meerburg
Baehr
Visser

//
,

KONnRESSTtJK no 103

Amendementen op kongresstuk 101

Ondergetekende stelt voor to lezen

-

/

dat voor de tweede kamer-verkiezingen van 1971
(i.p .v. "voor de verkiezingen") ;,

stelt voor do woorden "enerzijds" en "anderzijds" te schrappen
en hot woord "tegelijkertijd" te onderstrepen,
stelt voor als punt 1 van het "besluit" to lezen
/

/
/

l Hot besluit van de ALV van februari 1971 (betreffende
samenwerking met de PvdA en PPR in de opositie) to bevestigen
en vervolgens de andere punten door te nummeren.

J.P . A. Gruijtors

/

Kongresstuk 104

Amendement I op 101 (0rinkhorst)
bij besluit 2 regel 3 invoegen tussen nieuw" on "ontmoetingspunt"
"niet aan partijen ondergeschikt"

Amendement 2 op 101 (Brinkhorst)

besluit 5 vervangen door
/

De Kamerfracties to verzoeken tha'ns een model voor parlemon
taire samenwerking te ontwerpen,/ te beginnen met de fracties
v . d. Ren PPR,waarbij/het verlangen om als één provan
zsieve_groepering opte treden als de eigen verantwoorde lijkheid voor een zakelijke opstelling tot uiting komt, een model
dat kan worden uitgebouwd naarmate het werk aan de vooruitstrevende meerderheidsgroepering vordert
j

P

.

Wassen-van Staveron.

/

CONGRES' D66 rop 6 on 7 Nov, 1971

MOTIE nr I
Tot nu toe werd 1)jj D66 het accent gelegd op de politieke en

staatsrechtelijke vernieuwingen van onze maatschappij.
Thans zien wij echter steeds duidelijker,dat deze maatschappij
nog veel wezenlijker moet veranderen,omdat anders niet alleen
Nedorland.,ak maar ook de wereld onleefbaar dreigt te worden.

Hietoe draagt het congres aan het H0B0cp:
10tietnro werkgroepen te vormen uit de leden van D66 die,samen
met andere partijen,aktiegreepen e.d. ,zo mogelijk in internationaal. verband,pohitieke oplossingen zullen zoeken voor
vraagstukken als overhevolking, econOmische groei ,de huidige
produktie- en konsumptiepatronen en de daaruit voortvloeiende
problemen van milieuvervuiling, energie- en grondstoffenverspil
hing9
lle werkgroepen van D66 te verzoeken:

a 0 bovengenoemde problemen te bezien voorzover deze op hun
gebied liggen,
b 0 mee te werken om programma en beleidsplan te herzien,te
toetsen en uit te breiden op grond van hun nieuw gewonnen
inzichten9
3lle leden en besturen uit te nodigen em mee- te denken bij
het zoeken naar nieuwe beleidslijnen,en de betrd±'fend,e werk
troepen van eventuele suggesties of voorstellen in kennis te
stellen.
4e kamerfrakties te verzoeken alles te doen wat in hun vermogen ligt om de resultaten van de hierbovengenoemde aktivi
teiten uit te dragen in het parlement,
gaat over tot de orde van de dag.

'T
) I

;;

CONGRES

D66 op

en. 7 '
,cv. 19'11

MOTIE nr II
Het congres van D66,op 6 en 7 november 1971 in Flevohof in
vergadering bijeen

overwegende dat vr de verkiezingen is gepoogd oen regeerak'hoor

te sluiten met alle daarvoor in aanmerking komende partijen 9 hetgeen tot resultaat heeft geleid tot een regeerakkord met de Pvdá
on do PPR,

in aanmerking nemende de politieke ontwikkelingen van het af gelopen halve jaar,

draagt het H0E 0 op:
1cIe onderhandelingen te doen voortzetten om met alle daarvoor

in aanmerking komende groeperingen en personen,in het bijzonde:
de PvdA en de PPR,maar ook bijvoorbeeld de groep de Zeeuw van
de KVPte komen tot nieuwe samenwerkingsvormen,waarbij voorais
n o g de eigen identiteit van D66 behouden blijft,dooh welke
uiteindelijk moeten leiden tot een vooruitstrevende volksparti
die wezenlijke maatschappelijke veranderingen zal bewerken
vanuit een nieuwe politiekeifisie,
2.alle besturen en werkgroepen uit te nodigen zich op hun niveau
open te stellen voor soortgelijke kontakten,
~ti kamerf ties te verzoeken met het uitziciïtp niuwe politieke

p

nenw i'kingsvormen ,e a1a-e geven

parlementaire samenwerki
met idere poitiek

de PvdA er

een yo
-

zo mogelij

L

rirgen,

tot th ord van,-de da(,

van.

k.

Do Kamerf:caktleo te verzoeken, met behoud van hun zakelijke
opete l:Ling. bij hun parlementaire werk met de PvdA

de

PPR en geestverwanten zodanig namen te werken dat daarmee een
konkrete bijdrage ge].everd wordt aan de nieuwe politieke
namenwerkingnvorrnen0

Demokraten' 66
Motie 23
Het oongres van D 1 66 bijeen in vergadering op 6 en 7 november
1971 te Biddinghuizen,
overwegende,
dat voor de verkiezingen is gepoogd een programmatische overeenteinming op hoofdpunten te bereiken met alle daarvoor in
aanmerking komende partijen, hetgeen heeft geleid tot het sluiten van een regeerakkoord met de PvdA en PPR O
in aanmerking nemende de politieke ontwikkeling van het afgelopen jaar
draagt het hoofdbestuur op
1.De onderhandelingen te doen voortzetten met alle daarvoor in
aanmerking komende groeperingen en personen, in heb bijzonder
de PvdA en PPR, maai ook bijv, progressieve groepen in de
KVP, om te komen tot nieuwe samenwerkihgsvormen, waarbij vooralsnog de eigen identiteit van D 1 66'behouden blijft, doch
welke uiteindelijk moeten leiden tot eon vooruitstrevende
volkspartij, die wezenlijke maatschappelijke veranderingen zal
bewerken vanuit een nieuwe politiekvis
2. Alle besturen en werkgroepen ut be nodigen op hun terrein
initiatieven to nemen voor soortgelijke kontaIden
3.Reeds thans het initiatief' te nemen om de mogelijkheden te
onderzoeken tijdig voor de komende kamerverkiezingen tob een
reeerakkord Met 6en of meer van de in punt 1 genoemde groeperingen of personen te komen-.
Verzoekt de Kamerfrakties
-

met behoud van hun zakelijke optefling bij hun parlementaire
werk zodanig samen te werken met de PvdA en PPR en andere geestverwanten dat daarmee een konkrote bijdrage wordt geleverd aan
de nieuwe politieke samenwerkingivoimen0
Anneke (ioud.smlt
E. Visser
N. Schwarz,N. Engwirda P, Wassen-van Schaveren
K.P. Bloema
M.G. Rood
.

.

..°

.

..,

W. Kingina
H. Moerkerk

.

Demokraten' 66
Motie 101

Het congres van D'66 in vergadering bijëe.. op':6èn 7 november
1971 te Biddinghuizen,
dat voor do verkiezingen een programmatische overeen s temming
op höofdnteh bereikt is met de PvdA. on PPR, hetgeen geleid
heeft tot het sluiten van een regeeraccoord;
dat de on-tIkkelingen sindsdien'hebbon getoond, at deze
overeenstemming een basis kan zijn voor - verdere eamenwerking;
overwegend evenwel, dat deze samenwerking alleen zin heeft
indien
ijs daardoor uitzicht wordt geboden op Eet ntstaan van
een grote progl'essieve vo'kspartij, ddt wil zeggen een vooruitstrevende groeperiri, di ix staat zal zijn de steun te verw'rven van een meerd erheid van de kiezers, en die vanuit een
nieuwe politieke visie de grote maatschappelijke problemen doel
treffend gaat aanpakken, en
anderzijds teelijktijd de samenwerking tussen de fracties
parlementair gesthlte krijgt, als voorbereiding op deze meerderheidegroepering;
-

•

-

•

-

•

•
-

' d at slechts doo zowel het een als het ander ta doen het

proces op gangkari worden gebracht dat •leidt.•tot een bundeilug van vooruitstrevende krachten uit alle partijen;
dat voorts ,• hoewel.tot' diver de PvdA zich.niet.in alle
opiôhtè bewthee;tgetoond van deze'diekte samenhangs toch de e zoh'ing 'bestaat dat .dit wei heb geval
zal worden,

.

•

•

•

S

Besluit
1 het beleid van het hoofdbestuur met betrekking tot de vorming
oe 'be keuren;
van een

2, het hôofdbestiiurop tëdagen de, 'gesrekkenmet. PvdA en PPR
kracht te blijven streven naar
voort' tezebte,
het tot
ko
vaee niet aan partijen ondergeschikt
nieuw ontmoetingspunt, waar alle progressieve groeperingen
en personen kunnen gaan werken aan het: ontstaan van de nieuwe
politiek;
alle
besturen en werkgroepen uit te nodigen op hun terrein
3,
initiatieven in deze richting 'be ontplooien;
4, de provinciale staten- en gemeenteraadsfracties te verzoeken
na 'be gaan in hoeverre ter plaatse een situatie aanwezig is,
die samenwerkingsinitiatieven rechtvaardigt;
de
tweede kamerfraktie te verzoeken thans samen met de fracties
5,
van PvdA en PPR, een model voor parlementaire samenwerking te
ontwerpen, waarin zowel de voortdurende wil tot het bereiken
van overeenstemming met de partners als de eigen verantwoordelijkheid tot uiting komt, een model dat kan worden uitgebouwd
naarmate het werk aan de vooruitstrevende meerderheidsgroepering vordert,
L.J. Brinkhorst
W. Draijer

Oh, Mertens
A. Nub

,D f.R S

MOTIE VAN DE HEER ENGWIRDA

E

Het Ledenkongres van D'66 bijeen op
overweegt:

6

en

7

november 1971

11

dat de inflatie de laatste jaren tot onaanvaardbare proporties
is gestegen, waardoor bepaalde groepen in de samenleving
(o.a, de kleine spaarders) ernstig zijn benadeeld;

2.

dat Nederland duidelijk koplopers is geworden in de Europese
inflatie met een prijsstijging van 7,7% in het afgelopen jaar,
zodat 'eèn zich verschuilen achter de internationale inflatie
niet langer opgaat;

3.

dat in de afgelopen kabinetsperiode de regering ernstig is te
kort geschoten in de bestrijding van de inflatie
a. door het onvoldoende aandacht besteden aan een meerjarenplanning voor overheidsuitgaven en -inkomsten en het niet
tijdig overleggen aan het Parlement van de gegevens m.b.t,
de financiële konsekwenties van het ongewijzigd beleid;
b. door het onvoldoende beheersen van de investeringen, zodat
bijv. in het afgelopen jaar een ongekend hoge stijging van
deze investeringen met
werd gerealiseerd;

4

dat mede door de ongeremde stijging van de investeringen in de
afgelopen jaren loonstijgingen zijn opgeroepen, die de stijging
van de produktiviteit ruimschoots hebben overtroffen, waardoor
de kontinu!teit en daardoor de werkgegenheid in een groot aantal bedrijven in gevaar dreigt te komen;
IS VAN MENING:

5.

dat terwijl op lange termijn de milieuprobematiek de allerhoogste prioriteit moet hebben, daarnaast op korte termijn de
inflatiebestrijding als een belangrijke doelstelling dient te
worden gezien;

6.

dat de regering, werknemers en werkgevers op korte termijn
tot een effektieve meerjarenplanning van de nationale bestedingen dienen te komen;

7.

dat in dat ve±band de invoering van een selektieve investeringsheffing als een belangrijk instrument tot beheersing van de
investeringen dient te worden gehanteerd;

8.

dat in dat verband verder een matiging van inkomens en prijzen
als een onmisbare voorwaarde dient te worden beschouwd;

9.

dat ten aanzien van de wijze van de inkomensmatiging de op
inkomensnivellering gerichte benadering van de vakbeweging
steun verdient;

1•

I!

o

2

--

IM

10.

dat echter ten aanzien van de omvang van de inkomensmatiging
de voorstellen van de vakbeweging voor 1972 blijkens de berekening
en van het Centraal Plan Bureau als onvoldoende dienen te
worden beoordeeld en de benadering van de werkgevers van meer
14
realiteitszin getuigt;
en NODIGT

11.

De regeringj werknemers en werkgevers UIT om tot een zodanige
meerjarenplanning van de nationale bestedingen te komen met
inachtneming van de in de punten 5 t/m 10 genoemde uitgangspunten;

12.

de regering uit om tot een effektievere inflatiebestrijding op
internationaal nivo te komen middels een versterking van de
ko5rdinerende bevoegdheden van de EEG op het terrein van de
begrotingspolitiek, zoals voorgesteld in het Plan-Werner voor
een economische en monetaire unie;
en gaat over tot de orde van de dag,

2 november 1971,

Het congres van D66 in vergadering bijeen op 6 en 7
november 1971 te Bicldinghuizen,
overwegende,
dat voor de verkiezingen een programmatische overeenstemming op hoofdpunten bereikt is met de prdA en
de P. P.R., hetgeen geleid heeft tot het sluiten van een
• regeeraccoord;
dat de ontwikkelingen sindsdien hebben getoond, dat deze
overeenstemming een basis kan zijn voor verdere samenwerking;
overwegend evenwel, dat deze samenwerking alleen zin
heeft indien
en er zijd s daardoor uitzicht wordt geboden op het ontstaan
van een grote progressieve volkspartij, dat wil zeggen een
-

-

vooruitstrevende groepering, die in staat zal zijn de steun
te verwerven van een meerderheid van de kiezers, en (lie
vanuit een nieuwe politieke visie de grote maatschappelijke
problemen doeltreffend gaat aanpakken, en
anderzijds tegelijkertijd de samenwerking tussen de frac-ties parlementair gestalte krijgt, als voorbereiding op deze
meerderheidsgrocpering;
-

-

dat slechts door zowel het een als het ander te doen het
proces op gang kan worden gebracht dat leidt tot een
bundeling van vooruitstrevende krachten uit alle partijen;
dat voorts, hoewel tot dusver de P. v. d A. zich niet in
alle opzichten bewust heeftgetoond van deze direkte
samenhang, toch de verwachting bestaat dat dit wel het
geval zal worden.
.

besluit:
1. het beleid van hSt hoofdbestuur met betrekking tot de
vorming van een vooruitstrevende volkspartij goed te
keuren;
2. het hoofdbestuur op te dragen de gesprekken met
P.v.d.A. en P.P.. voort te zetten, en daarbij met
kracht te blijven streven naar het tot Stand komen van
een niet aan partijen ondergeschikt nieuw ontmoetingspunt, waar alle progressieve groeperingen en personen
kunnen gaan werken aan het ontstaan van de nieuwe
politiek;
3. alle besturen en werkgroepen uit te nodigen op hun terrein initiatieven in deze richting te ontplooien;
4. de provinciale staten- en gemeenteraadsfracties te verzoeken na te gaan in hoeverre ter plaatse een situatie
aanwezig is, die samenwerkingsinitiatieven rechtvaardigt;
5, de tweedekamerfractie te verzoeken thans samen met
de fracties van P.v.d,A. en P. P.R., een model voor
parlementaire samenwerking te ontwerpen, waarin zo-

vel de voortdurende wil tot het bereiken van overeenstemming met de partners als de eigen verantwoordelijkheid tot uiting komt, een model dat kan worden uitgebouwd naarmate het werk aan de vooruitstrevende
meerderheidsgroepering vordert.
Ch. Mertens
L. J. Brinkhorst
A. Nuis
W. Draijer
--

---

ALEXANDER
R,SPOOR,
STUK : 2MOTIES +
TOELICHTING.
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AAN: -DE LEDEN
VAN HET H.B.D.B. VAN D66
DE REG-IOVERTEC-EN WOORDI GERS
BINNEN H.B.
LAND.SECRET .

-

MOTIE I
De leden van het H.B.-D.B. van D66
en op
11-1971 te Elburg,:

,

in vergadering bij-

Geven opdracht aan degenen,die de H.B.-D.B. vergaderingen
zullen leiden in de komende periode, dat D66 nog als polit i e3e pa.xti j, zal exist er en, om met al hun bevoegdheden

er

5eds voor ta zorgen ,dat IN DE EERSTE PLATS ZOVEEL MC-

H.B.-resp. M.B. leden MAXB/ML aan hun iekken komen op de
respectievelijk vergaderingen.

MOTIE II
Be leden van het H.B.

-

D.B. van B66 in de huidige sa

ntenstelling-en tevens in de toekomstig- verplichten zich hm
er nauwletend

op toe te zien,dat dat de vergaderingea

van B66-als politieke partij,of als onderdeel in een groter politiek lichaam- geleid zullen worden in de geest,oals bedoeld in de MOTIE I.
En gaan over tot. de orde van de vergadering'.

Toe1ichtin bij de MOTIES len II.
In principe zijn alle vergaderingen vas. D66 opexthaar'D.it

is een goed iets en iedere gast is welkom.
Op de H.B.-resp. D.B. vergaderingen hebben de H.B.-resp.D.B.
leden hun min of meer omschreven rechten en plichten.
Bit geldt evenzeer voor de gasten,die acte de pr esence geven* ("LADJE..-AND C-EN TLEIVEEN 'S AGREEMENT").

Wij menen,dat de H.B,-D.B, vergaderingen-zeker de laatste
tijd-(lang) niet altijd "vorlopen"zijn zoals bedoeld in de
MOTIES I en II

Alexander R. Spoor;Schuitenweg 3;ch.ev.

