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Amendement op Concept Congres Reglement Artikel
"donderdag 10 november" te wijzigen in

2.
/Z

"donderdag 17 november,
Toelichtingt veel leden ontvingen de congres-democraat
Pas op 7 of 8 november.
namens de
Subregio Vergadering Twente 12-11-77
w.g. A.A. Veldkamp, voorz.
S. Tattersall, seer.

4

/

C0N0PESflE9.Lfl1ENT
MOTIE CRM 1.

Indieners: subregio Drechtsteden,

De Algemene Ledenverriaderina van de politieke partij Democraten 06 op 18 en
19 november 1977 to Mijmogen bijeen, overweciende 9
dat nier voldaan is aan het restelde oi art. 14 van het Puishoudelijk reçW0
betreffende hot tijdstip vi aankondiging van do I Iaenie Lcdenveraade up
dat evenmin voldaan is aan het aestel do in art. 16 lid 1 Huish. real
eir, do
nestelde termijn van toezondinci van en de toeliéhtina op de agenda van do
Algemene Ledenveroaderi nq.
dat desondanks het concept congresreglement in art. 2 een sluitingstermijn
aanpeeft voor hot indienen van moties en amendementen op 10 november 1977
voor 12.00 uur,
dat dit betekent dat binnen enkele dagen na ontvangst van de conqresdemocraat
(binnengekomen omstreeks 81177) de aelecienheid om moties en amendementen
.

in te dienen sluit
dat het volslagen onmogelijk is om op een dergelijks korte termijn moties en/

of amendementen degelijk voor te bereiden, laat staan in afdelingen en/of
(sub)regio's aan de orde te stellen
besluit- hot congres-reglement te wijzigen in die zin, dat alle tot op de dag voor hot
congres binnengekomen moties en amendementen punt van discussie zijn, en zo
nodig oak die naes ei amendementen die tijdens bet congres worden inncdeno
hot hoofhostuur op te dragen er nauwlettend op too te zien dat bij vollende
Algemene Ledenverqaderinaen de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement
stipt worden nageleefd.
CONGRES REGL ENWNT
JJiH:

jEM1T

CR 1

Indieners: afd, Weesp
In arti kel 2 wordt "donderdag 10 november" gowijzind in "dinsdag 15 november.
Toelichtina. De pest dde termijn is to kort i,v,m, ontvangst connresdemocraa6
op dinsdag 8 november.
/

CONGRESREGLEMENT
I\MENDEMET CE 2
Indieners Cur ue1J3rs
B Oroen,W ''J,M odoyiik,F KahlecJ v Marission 9
M,Geers. J,Coorenpol ,R,Kamps.

I\rt,2 Schrappen in repel 2: donderdan 10 november 1977 veranderen in "vrijdan
18 november 1977,"
Toelichtinci. Gezien do te korte tijd van voorbereidinp, die is gegeven tussen ob
vangstdatum van Democraat nr 10 on uiterste inleverinqstermijn
voor moties en amendementen; teneinde moties en amendementen voor
voor te bereiden, verzoeken onderstaande i\rsterdamse leden van
D66 ditwijziqinasvoorstel toch on te nemen,

CONRESflECLEMENT
MOTIE CRM 1.

Indieners: subregio Drechtsteden.
De Algemene Ledenveroadcrin van de politieke partij Democraten '66 on 18 en
19 november 1:77 te Nijmegen bijeen overwenende 9
dat niet vo l daan is aan het 'etolde in art JA van iet Huishoudelijk Reglement
betreffende het tijdstip van aankondioing van de Aiqemeno ledenvergadering
dat evenmin voldaan is aan het gestelde in art. 16 lid 1 Huish.reni., ktr, de
gestelde termijn van toezendino van on de toel4éhtino op de agenda van de
Algemene Ledenvergadering.

dat desondanks het concept congresreglement in art. 2 een sluitingstermijn
aangeeft voor het indienen van moties en amendementen op 10 november 1977
voor 12.00 uur,
dat dit betekent dat binnen enkele dagen na ontvangst van de congresdemocraat
(binnengekomen omstreeks 8.11.77) de nelecenheid om moties en amendementen
in te dienen sluit
dat het volslagen onmogelijk is om op een r'ernelijks korte termijn moties en/
of amendementen degelijk voor te bereiden, laat staan in afdelingen en/of
(sub)regio ' s aan de orde te stellen
besluit

het congres - reglement te wijzigen in die zin, dat alle tot op de dap 'oor het
congres binnengekomen moties en amendementen punt van discussie zijn, en zo
nodig ook die moties en amendementen die t ijd e ns het congres worden innnd,
het hoofbostuur op te dragen er nauwlettend op toe to zien dat bij volgende
ilnemene Ledenvergaderingen de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement
stipt worden na1eleefcL
-

C ON OR E S PEOL EME NT

A1ELEMENT

/

CR 1

Indieners: afd, Wees[-)
In artikel 2 wordt "donderdan 10 november" oewijzind in 'dinsdag 15 novmber.
Toelichtin. De oost dde termijn is te kort i.v.m, ontvangst connresdemocra:
op dinsdag 8 november.
CONGRESREGLEMENT
AMENDEMENT CR 2

Indieners: Cor Weijers

B,Groen 9 W.WelpM,Lodewijk 9 F.Ko5hler 9 J.v.Marissinq 9

M,Geers, J,Coorenqol 9P. amps,

Art,2 Schrappen in regel 2: donderdag 10 november 1977 veranderen in U vrijdag
18 november 1977.
Toelichting. Gezien de te korte tijd van voorbereiding, die is gegeven tussen ent
vangst da tum van Democraat nrr 10 on uiterste inleverinnsiernn
voor motie's en amendementen; teneinde moties an amendementen vr.

voor te bereiden verzoeken onderstaande Arsterdamse loden van
D'66 dit wijziginrsvcorstel toch CL' te nemen.

k

I

o ONGRESREGLEIvIENT

agendapunt 3
•
ANENDEMENT nr. 4
•
• Tndie'nrs J0T0Knobp Pathuis9 Jv0Eindhoven, S0Schuyer9 l3orra9 I.Elsenburg0

ov,1c7.
145 uur 5, als omso1revenin conoeptagndaÏ(tijd ingekort)

21,45

22,15

r-r 5a9 discussie over partijoganisat±e (i.p0v0punt 16)

rUa1nov,97,

ii

•

)

14,15 uurs i.p.v. punt 169 punt 18 coneptagenda
Verkiezingscampagne Prov,Staten en Gemeetteraden,
4zo mogelijk dit punt nog voor de luchpauze a'han delen)
1415
15,15 uur20, 10p,v. punt 17
Politieke rede fraktieorzi±ter
15.15i52Quur. 19UitrIagstenniirgen
15,20
16,30 uur.- discussie actuele politieke partijopetelling i.v.m.
a) kahinetsfornatie
b) europese vekieingeri1978
RB resloutiës.en moties politieke onderwerpen en voor
stellen
(Inclusief pinit17 coib&gerida)
1630 uur
Sluiting,
1345

ToelichLinz. De partijorganisatie is vrijdag aan de orde en moet gezien
de actuele poIltiekee situatie daartoe beperkt bthjjiren, un het algemeen
behoort de partijorgani.satie aan de orde e komen in de luwte tussen
verkzirigsjaren.

•

De punt 1en 'betreffende Provinciale Staten en Gemeenteraden. moeten achter
elkaar iq6,rden afehandeld om zaterdagmiddag ruimte te scheppen voor bespreking en bepalirg van het partijstandpunt na0v de tc.tuele landelijke
situatie, Er ,nb?t mogelijkheid zijn voor discussie over de rede van de
fraktievoorzitter, die naast een element van verantwoording over. de tot
nu toe gevolgde lijn bij de kabinetsformatie toch ook eën mandap.t moet
vragen voor het, hahdelen van de fraktie in de niet voorziene ei tuatie
ten tijde van het vorig congree voor de verkiezingen.
00NGRESR1GLEMENT
ill1N DE,1TiJNT nr
Indieners Subregio Twenthe (A.Veldkarn)
Artikel 2 wijzigen donderdag ,j0 -,november in .' .onderag17 november
Toelichtingg veel leden ontvingen de congresdemocraat pasop 7 pf 8 november.

CONGRESSTUK B :
liendement no. 19
RMM ERK PRO.VINCIE PROGRAiMP.
Indieners: C. Cotter, A. Kloozen, H. Pero, L. van Netrven •3 Dr4
Mevr. M. van Dedem (leden van.çje werkgroep verkiezingsprogramma
D'66'Provjnciaictaten PoordBrabant)
PROCEDUREVOORSTEL T.A.V. HOOFDSTUK II, PAR. a EM bVAt HL-.,riIE
PROVINCIAAL PROGRf.?iMA D66.

Voorstel: De punten II a en b op het conires door de opstellers van een
nadere toelichting, te laten voorion en na diskussi hierover
tijdens het congres te komen tot: een horfornulerinq Vn deke
punten
Motivering:

-

Uit de tekst blijkt niet dat kennis is genomen van s c.q.
een visie wordt qeneven op het dOorde Minister van Binnenlandse Zaken ontworpen voorstel van wet "Reorqanisatig
binnenlands bestuur" (Kaearstu'k 14322)
De nedachto van kompi emontoi r bestuur, die in do diskussie
over dit onderwerp ee ccntrale post inneemt knt-n Je
tekst niet voor.
De gemeentelijke hern ei mi, coo zaak
arin dc provincies
expliciet een rol vervul Ion, wordt in het qheei niët
Benoemd, Ook do hjnneoeëneentelijke,.dccentrai.isatie speelt
in de diskussies,en belangrijke rol.
Voorande
q'a
punten leidon ons tot de konklusie dat onduide
lijkheid besta; t'. a. V. de in dit voorstel genoemde punten.
Amendement no. 2b

HOOFDSTUK II PAR. r RA1[rW PROCINCIE PRO GRA MMA
Voorstel: D. laatste rrel van deze paragraaf "o p g e steld doo r dc provinciale staten' wordt gelezen als opnesteld in overleg met de
provinciale staten
'/,mond'anie:it no, 21
INLEiDhHG OP HFDST. V RA,mtFRK PRDV1NCIE: PROGRAMMA
Voorstel

k leiding
din op 'ocfrtuk V cp nci cAgres dooi d ops tellers
van eon nadere toelichting te laten voorzien, daar do nepreseriteerde tekst Hat stimuleren van do ekonenische bedrijvigheid"
in tenenspraak lijkt te zijn net de onder hoofdstuk III opgenomen stelling dat 'de afremming van do ekonomische groei als
onafwendbaar wordt erkend.
Amendement no. 22
'

HFDST. V, PAR. b, c on d RAAMWERK PROVINCIE PROGRAMMA
Voorstel: De punten b, c en cl van hoofdstuk V dienen La 'vervallen.
Motiverina: Voorbij wordt nonnen aan bestaande situaties, die per provincie
c.q. landdeel uiteenlopen, do huidige préqewosten zijn veelal
van onvoldoende schaal om eon 00,0 te kurnen drenen, de financifle problematiek hi i,jft hui -ter beschenwine. do sactorale verdol i no' kont niet eon hod enz., enz.

CONGRESREGLEMENT

agendapunt
AMENDEMENT nr. 4
Indieners 3.T.Knoop: Pathuis9 J.v.Eindhoven9 S.Schuyer9 Borra9 I.Elsenburg.

vrijda&

18

nov.1 211

20 15
21,45

21.45 iur 5 als omschreven ni Öoncept-agenda (tijd ingekort)
22.1 1'-rg 5a, discussie ov
artijoganisat±é (i.p.v.punt i)

i..v. punt 169 punt iconceptâgend
Verkiezingscampagne Prov, Staten en Gemee:iteraden,
zo mogelijk dit punt nog v66r de luchpauze afhan delen)
15.15 uur. 20, i.p.v. punt 17
14,15
Politieke rede fraktievoorzitter
15415-1520 uur 19 Uitslag stemmingen
16'30uur
iscusiie actuele politieke partijotelling i.v,m,
15 , 2.0
a) kbineteformatie
P ) europese verkiezingen 1970
ÏB reslouties en moties politieke onderwerpen en voorstellen
(Inclusief punt 17 cono.agenda)
16.30 uur
Sluiting.

13.45.44,15'u

Deparijo.rganisatie is vrijdag aan de orde en moet gezien
de actucle politickee situatie daartoe beperkt blijven. un het algemeen
behoort de partijorgania-tie aan de orde te komen in de luwte tussen

verkiezingsjaren.
De punten betrfene Provincile Staten en Gemeenteraden moeten achter
elkaar worden a.fehandelth om zaerdgmiddag ruimte te scheppen voor bespreking en bepaling van het partijstandpunt n a,v de actuele landelijke
situatie. Er moet mogelijkheid zijn vooi iscu'sie over do rede van de
fr ti
die naast een element van verantwoording over de tot
nu t<jci gevolgde lijn bij de kabinetsformatie toch ook oer caandat moet
vragen voor het handelen van de fraktie in de niet voorziene si tuatie
ten tijde van het vorig congiec voor de verkiezingen
C 0NGR11SREGLEMtNT
1J112 iMj

ar. 4

Indieners'-. 'Subregio Twenthe (i.Veldkam)
Artikel 2 wijzigen dondeidg 10 november in "onderdag 17 november"
Toelichting veel leden ontvingén de congres-democraat pac op 7 of 8 november

U 1
-

.

Amendement no, 19
Rfl\M 'ERK PROVINCIE POGRAN'1P.

Indieners: C. Cotter., A Kiober H. Pero.5 .h. van Neervén. U. Oorwig,
Mevr. M. van Dedem (leden van de werkgroep verkjevtap.sproramma
D66 Provinciale Staten boo"dBrabant)
PROCEDUREVOORSTEL T .A .V. HOOFDSTUk If. .pA. a E b VE HET RMMWERK
PROVIÇIL ) PR0GRPNA Ï'6

Voorstel De punten IT a en> op het dopp
door dp opstellers van pen
nadere toel ichinq te laten v?Y)r7lon on na dikusie hi'oVer
lijdens het congres te komen 'ct en harformulorinq vn 1u2e
punten
Notiverinc

-

Uit de tekst blijkt niet H' kennis is genóken Vcfl c1q
een visie wodt penevei op het door de Minister van Binnen
iandc Zaken ontworpen voorstel van wet "Reorganisatie
binnenlands bestuur" (Kthertuk 14,322).
De pedachte van kompiemñtair hestuUr, die in de diskussie'
over dit onderwerp en centrale,00st inneemt, komt in dc
tekst niet voor.
De gemeentelijke hen
elia, een ziak waarin dc provinCies
expliciet een rol vervullen, wordt ik - eet geheel niét
genoemd. Ok do ninner one nteiijke dec ntrc1isai,ie spclt
in
dishcies een belangrijke rol
10
Vaorqande punten leiden ons tot de konklusie dat ônduide:
1 i 3 khei U bestaat i a v des in= t Worstel
'mde punten
Amendement no O

HOOFDSTUK II Pl

c.. RMMHERK PROCINCIE PROGRPMA

Voorstel: Do laatste rèpel van doze paragraaf "op g este l d door dc provinciale staten" wordt gelezen als"opgesteld in overiep met de
provinciale staten
Amendement no. 21
INLEIDI1lG OP HFDST. V RÎOERK
SJ PRDVJNCIL PROGRAMMA
Voorstel

nel
.

inleiding O) hoofdstuk V
hei. crmre dor d o'se1lers
WEI een nadere foe1 ichti r teL. on voorzien, daard
eprescn
.teede tekst Ht stimuleren van de ekonomi sche bedrijvigheid"
in tegenspraak , I ijkiYt zijn met de onder hoofdstuk III opqesteil înç dat "do afremming van de ekonömische prooi als
onafwendbaar wordt erkend.
Amendement no, 22

HFDST. V, PAR. b, c en d flAA1WERK PROVINCIE PROGRAMMA
VoorsteL De punten b, c en cl van hoofdstuk V dienen te vervallen.
Motiverino: Voorbij wordt oceaan aan bestaande situaties, die per provincie
c. q. landdeel uiteenlopen , do huidige préqewoston zijn veelal
van onvoldoende schaal om een C,O,t, te kurnen draen, de fiflan
ciële problematiek hi ijft huite heschouwi no, , dc sectorale ver
dolinc kont niet aan hod onz. enz,

4,

CONGRESSTUK B 1
Mr.Hn

1

Indieners: fl 1 H. Stafhors t, H. Will ekes, J. E. iertraszrat
R.

stcasz G.U.

111

E G . M . Vry Tha

De iloe.rnene Lavei'aderi no van 906. op 13 en 19 november 1977
te Nijmegen [i.ieen,
gezien da voorgestelde wijzi gi ngen van Statuten en hui shoudelijk
Reel ernent
overwegende dat 366 een vereniging is,
draapt hot hoofdbestuur op na te c;a-an in hoeverra dr Statuten in
overeenstemming zijn net do bepali ngen van Boek 2 ven hot Burgerlijk
Wetboek en., de /\1 eemeae Loclenveroaderi no ciehoord hebbende zonod i
de Statuten daaraan aan te passen

en gaat over tot de orde van de dag.
CO NG RESSTUK B :t

men(Ienent no, 8

0dinnerst Searcolo Twente (.J\. Veldkamp, S. Tattersall)
laatste rO(i ':o'dt als lid van 065 toeqel a ten' te
wijzigen in "Can lid van oso
Toelichting: het onacceptabel e van tevens l id van een andere partij te
zijn moet niet al leen bij aanname gel den,
Amendement no. 9

1••

Hieraan topvoegen
In een conciresrei ement zal al s sl uitingsdatum voor het indienen van
moties en atoandanonten nooit eon vroegere datum worden opgegeven dan
die welke twee weken inter li gt dan de ':Latuni waarop alle leden de
nnresvors bel 1 e per post hebben onteenpen.
Toel ichting: aan de basis nu'et tijd reweesr zijn cm de voorstellen
te bestuderen en moties an amendementen voor te bereiden.
Amendement no. 10
Oni shoudc ijk Reqienient

ikrt

83b L (J\d"i esread

Hijeiqen in
Leden en ply, leden worden gekozen voor een periode van ên jaar en
zijn mae<irnaal twee keer onniddel ijk herkiesbaar

--

C 00N(RESSTUK B 2
Motie 11001
RAAMWERK GEMEENTE PROGRAMMA
Indieners

JSbolp, R0van Alphen, R.,Heskamp, J,J0PMeijer, H0H,W.Kernkamp

De ALV van D166, in vergadering bijeen, op vrijdag 18 en zaterdag 19
november 19779 overwegende,
dat het gestelde in de "Democraat", jaargang 10 no8,, november 1977
op de pagina's 1 t/m 129 zijnde het concept raamwerk gemeentelijk programma, een aantal uitspraken bevat die met name weinig bruikbaar zijn
voor gemeentelijke programma's van de grotere steden,
dat de uitspraken in voornoemd concept bovendien onvoldoende en onjuist geordend zijn om te dienen als uitgangspunt voor de samenstelling
van gemeentelijke programma's,
dat een aantal uitspraken inhoudelijk moeilijk te rijmen zijn met heb
beleidsprogram van D66,
dat een aantal uitspraken nog een punt van discussie vormen in de
werkgroepen van het Wetenschappelijk B ureau van D6,
dat aanvaarding van het concept als raamwerk de duidelijkheid van de
partij naar buiten niet zal vergroten,
besluit het concept raamwerk gemeentelijk programma niet te aanvaarden,
en verzoekt het hoofdbestuur zorg te dragen voor een verbeterd
concept-raamwerk gemeentelijk programma., en dit aan de volgende Algemene Leden Vergadering voor te leggen.
-

CONGRESSTUKKEN B 2 en B 3
Motie no02
RAMTWERK GEMEENTEPROGRAMMA
RAANI'JERK PROVINCIEPROGRAM

Indieners J,P0van der Hide, mw0JW0Comb46van Geuns,
mw0Th0van Broekhoven, F0van Broekhoven, J.C.A. Tamminga
De ALIT in vergadering bijeen te Nijmegen op 19 november 19779
kennis, genomen hebbend van de kongresstukken B 2 en B 3,
konstaterende dat de daarin opgenomen raamwerken voor resp, de gemeenteprogramma's en de provinciale programma ' s op een aantal onderdelen
tezeer en onnodig in details treden;
dat dit met 'name geldt voor het raamwerk gemeenteprogramma, waarbij az
voorbeelden o.a0 kunnen dienen hoofdstuk II, e, punt 2 e.v . , hoofdstuk
IV b, o en d, hoofdstukken V, VI en VII (verschillende onderdelen),
hoofdstuk VIII (hele hoofdstuk);
dat ondanks de uitleg die in de aanhef van stuk B 3 van het begrip
"raamwerk" wordt gegeven, de status die deze raamwerkprogramma's tengevolge van hun vaststelling door 'de ALV zullen krijgen, ertoe kan leidden,
dat zij als toetsingsnorm worden gehanteerd hij de beoordeling van de
provinciale en gemeenteprogramma's die door de regio's resp0 de afdelingen worden opgesteld, in die zin, da daarvan afwijkende punten niet
zullen worden goedgekeurd;
van mening zijnde dat de regio's en afdelingen de bevoegdheid moeten hebben punten in hun programma's op te nemen die, in aanmerking genomen de
plaatselijke situatie, en voorzover het gaat om detailzaken, afwijken
van wat dienaangaahde in het raamwerk staat vermeld;
spreekt als haar oordeel uit dat de beide aangeboden raamwerkprogramma's
geen andere status mogen hebben dan die van hulpmiddel 'bij het opstellen
van provinciale en gemeentelijke programma's en dat laatstbedoelde programma's onafhankelijk van de inhoud van de raamwerkprogramma's
alleen dan niet mogen worden geaccepteerd indien en voor zover zij op
enig punt in strijd zouden zijn met het landelijke beleidsprogramma van
-

D'66.

CONGRESSTUK B 2
MOTIE no.3

RiANWERK GEMEENTE PROGRANNA
Indieners B.,van Dalen J.,van den Hazel , Jvan Kloosters H,Potman9

S.3chi1thu1s 9 II.Vronhuis.
Aangezien hoofdstuk XIII van congresstuk B 2 (blz,11 en 12 van
Democraat dd. nov.1977) op enige essentiele punten afwijkt van het
hoofdstuk onderwijs In het beleids- en verkiezingsprogram, dat door
het vorige congres is goedgekeurd, verzoeken ond e rgetekenden,' leden
van de landelijke werkgroep van D'66, bovengenoemd hoöfdstuk XIII te
laten vervallen en de werkgroep onderwijs opdracht te geven dit
hoofdstuk op korte termijn te herschrijven

CONGRESOTUK B 2
MOTIE nr. 4
INDIE NERS

af(!

Hee op

Hot tweede I:oazpet raamrerk geiieentelijk programma geeft de plaatselijke
nr
dolor
de prcndo sir 'm eon gemeentelijk programma op tee stellen

Toel1chtirv Waardering voor do samensteller met betrekking tot de hoeveelheid
nerk die is v;-rzet
Het taalgebruik (zinbcuw on wdorclkeuo) i s, hier en daar hoogdravend en niet van
.tiiH
Hopain
jei y 1 een gemeenu1l3k prog!alow.a moet algemeen
c'
N r erie ct ,°o.
'eju/n9 n t ceainp van lege woodon on technische termen
Gdchboi ico r i+3çf ouden Cetouuleer3 9 CIU2,
zeggen e D 1 66 wel
J1
()fl5 151
ea 31 P5 Dr6 niet nil
?
-

ca»rno
L
n1 satuat!e on vanuit de wens om
o
cel
zaken te rgoler. ce:cedoncooi Eo ontplooiia]g van : it individu klinkt n hht
raamwerk ate t door.
Haat is hot a1trratiof?
Hot raaroirork. is ogohouw'I als non verzameling stellingen die door hun formu
lering geen rjimre voor d1 onticikkeling van een persoonlijke visie geven
Zou con raamwerk niet moeten bestaan uit vragen 9 mogelijk antwoorden en toeliobtingon?
Dan zouden cie plaatsalijke afdelingen 9481imu1ce:cd worden eigen oplossingen
voor elgea paHlien te zoeken.
T0

-

OONGRESSTiiiH<iN

B 2 en B

MOTIE: trn
Indieners wor group goaanccaptonbelsid (it Deetman)
1)0

o cci op 18 co '9 noovembor 1q77 to Nijmegen,
AL' 'ei B
conc r1 n g'mecne on prci1ne1e oTOgramma'e aan
on
c,-~
ncte, act
vulloog beIo-eveio t0aaî. het geLoandicaptenloeleid
'oaraicap n]oL3o1d op een dergelijke aoellang
de inJ -'one
voor deco oregraninao t sc1ncijven

CONGRSSTUK B 1
r. 2
MOTIF
Aoendanunt 19.

Indieners

•

J FonkrA H

.

/

'raffJ H 0 9uror C Wi an'n,P folk

'Deaiqemene Lodenveroaoino Iar •9F6 to idmeoon i jeon o 19 november
1977 is van mening, da vn het nden tot côa1itivorminq met de V1ks
nartij voor Vrijheid 'en Democratie in de huiio ka notsformati dient
to worden afqczien,
I
.

•

•

.

•.:

'••

•/
/

T

t'

OOJ'GRESSTUK B 4

MOTIE nr. 3
Indienersg J.H.BuisirgP.J,Gescher, J.vanHeusden9 LP,van 0s91XeSaelman-Boelen,
/

Het opngres an D 1 66 op 18 en 19 november 197\te Nijmegen
dat de mogelijkheid voor de grotre regio's zich opte
splitsen i/ subregio's slechts dan zinvol is indien de subregio's voldoende gewich/krijgen aangezien anders de ingevoegde\ subregio's loze schakels zuliên zijn die de communicatie tussen basis eihoofdbestuur nodeloos bemeilijken,
2. beslixitg het hoofdbestuur op te dragen een commissie in te stellen dieç
voo rstellen doet tot een nadre uitwerking van die artikelen in het huis
houdelijk reglement die betrekking hebben op regio's en\subrgio's met
inachieming van bovenstaand overweging.
1.

_

COÏGRSSTTJK B 2

:otie nO.1
RAAMWERK
Indieners. Jtolp, R.van Alphen, R.ITeskamp,

GEIEÉNTE PROGR AMMA

T.Pi'Jeijer, H,H,W,Kernkamp

18 en zaterdag 19
De ALV van DI6Ni vergaderig bijeen, op vrij
november 1977, over'$ende,
dat hot gestelde inI "Democraat", jaargaig 10 noa, november 1977
op de pagina's 1 t/m 12,zjnde het concept raamwerk gemeentelijk programma, een aantal uitsprak? bevi die met name weinig bruikbaar zijn
voor gemeentelijke programma s'wft de grotere steden,
dat de uitspraken in voorn mdconcept bovendien onvoldoende en onjuist geordend zijn om te renen als uLtgangspunt voor de samenstelling
van gemeentelijke programtha's,
dat een aantal uitzpraken inhoudelij~
ra ó iijk te rijmen zijn met het
beleidsprogram var
dat een aant,l uitspraken nog een punt van discussie vormen in de
werkgroepen van het Wetenschappelijk Bureau van D 1 66,
dat aanvaarding van het concept als raamwerk de duidelijkheid van de
partij naar buiten niet zal vergroten,
bes1it het concept raamwerk gemeentelijk programma niet te aanvaarden,
en verzoekt het hoofdbestuur zorg te dragen voor een verbeterd
/e'oncePt raamwerk gemeentelijk programma, en dit aan de volgende Alge, mene Leden Vergadering voor te leggen,
-

-

CONGRESSTUKKEN B 2 enB 3
Motie no.2 )
RAM'IWERK GEMEENTEPROGRAMMA
RAAMWERK PROVINCIEPROGRAM
Indieners J,P,van der Miele, mw,J.W.,Combée-van Geuns,
mw.Th.van Broekhoven, F.van Broekhoven, J.C.A.Tamminga
De ALV in vergadering bijeen te Nijmegen op 19 november 1977,
kennis genomen hebbend van de kongresstukken B 2 en B

39

konstaterende dat de daarin opgenomen raamwerken voor reep. de gemeenteprogramma's en de provinciale programma's op een aantal onderdelen
tezeer en onnodig in details treden;
dat dit met name geldt voor het raamwerk gemeenteprogramma, waarbij a772
voorbeelden o.a. kunnen dienen hoofdstuk II, e, punt 2 e .v., hoofdstuk
IV b, a en d, hoofdstukken V, VI en VII (verschillende onderdelen),
hoofdstuk VIII (hele hoofdstuk);
dat ondanks de uitleg die in de aanhef van stuk B 3 van het begrip
"raamwerk" wordt gegeven, de status die deze raamwerkprogramma's tengevolge van hun vaststelling door de ALV zullen krijgen, ertoe kan leidden,
dat zij als toetsingsnorm worden gehanteerd bij de beoordeling van de
provinciale en gemeenteprogramma's die door de regio's reep, de afdelingen worden opgesteld, in die zin, da' daarvan afwijkende punten niet
zullen worden goedgekeurd;
van mening zijnde dat de regio's en afdelingen de bevoegdheid moeten hebben punten in hun programma's op te nemen die, in aanmerking genomen de
plaatselijke situatie, en voorzover het gaat om detailzaken, afwijken
van wat dienaangaande in hei raamwerk staat vermeld;
spreekt als haar oordeel uit dat de beide aangeboden raamwerkprogramma's
geen andere status mogen hebben dan die van hulpmiddel bij het opstellen
van provinciale en gemeentelijke programma's en dat laatstbedoelde programma's
onafhankelijk van de inhoud van de raamwerkprogramma's
alleen dan niet mogen worden geaccepteerd indien en voor zover zij op
enig punt in strijd zouden zijn met het landelijke beleidsprogramma van
D166.
-

-

CONG1ESSTUK B 4
nr. 2
Aaendaunt 1E

Indieners: PJFonkrt 2 iH
De 1n
19

e

Ledenvere

)art1 year Vi
to worden afgezien.

DOIL
rino vn D6
r flcpiocctic i
.

3eeon Hjeon cv 19 n'vepTher
vorn
ern
1 s
do iii'qc k& 'nosfernati dient
..

Het opngres van D66 op 18 en 19 november 1977 te Nijmegen
dat de mogélijkheid voor de grotere regio ' s zich opte
1.
splitsen in subregio 1 s slechts dan zinvol is indien de subregio's voldoen
de gewicht krijgen, aangezien anders de ingevoegde subregio's loze scha
kels zullen zijn die de communicatie tussen bass enhoofdbestuur nodeloos bemoeilijken
2 besluit g het hoofdbestuur op te dragen een commissie in te stellen di
voorstellen doet tot een nadere uitwerking van die artikelen in het huishoudelijc reglement die betrekking hebber- op e:i 's en subregio's met
inachtneming van bovenstaande overweging

MOTIE nr. 4

IiIDIiJ: 1 hE aid. Weeop.
Het tweede konspet raamwerk gemeentelijk programma geeft de plaatselijke
afdelingen niet de passende steun om. een gemeentelijk programma op tee stellen.
Toelichtiji
£.
, Waardering

voor de samensteller met betrekking tot de hoeveelheid
werk die is verzet.
Het taalgebruik (zinsbouw en woordkeus) is hier en daar hoogdravend en niet van
toepassing. Bijhet schrijven van een gemeentelijk prograima moet algemeen
Nederlands gebruik worden, met vermijding van lege woorden en technische termen
Gedachten mo eten positief worden .gefomuleerd, dus eerst.zeggei wat D'66el
wil en pas daarna, als conslusie, zeggen wat p66 niet wil.
In het raamwe rk, jordt teveel vanuit bestaande
•tu,aties ren vanuit de wens om
aken te rgeleri geredeneerd. De ontplooiirg vanh individu klinkt n hht
nit door.
raaniwe
Waat is het alternatief9
Ht awrk' i bpgeboü.'id
een verzameling stel inn die.. clbor"hun formuoli3kie viae geven
lering geen r.imto voor d
jvap en p
iooan en toe
bon
thwok niet rnoten bestaan
I
ol
L
t
jDan b-eH'de lâat ei1JCke
woçle egeh oplossingen
g4si
voor eigen problemen te zoeken.
.

.

..

..

.
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CONGRESSTUKKEN B 2 en B 3
MOTIE- k5
Indieners.- werkgroep gehanci
captenbeleid (Ad Bestman)
De ALV van D 1 66 bijeen op 18 en 19 noovember 1977 te Nijmegen,
oveiwegende9 dat de raamwerken gemeente- en provincieprogramma's aanvulling behoeven t,a,v, het gehandicaptenbeleid
draagt de werkgroep gehandicaptenbeleid op een dergelijke aanvulling
voor deze programma's te schrijven.
-

Konqresstuk B 1
ttiTrTr4
Indieners: Subregio Twente
f\,.Ieldkanio, S.Tattersal1 9 02.Corneiisse
De algemene ledenvergadering van D'66 bijeen on 18 en 1$ november 1977
te Nijmegen,
overwegende ,
dat een landelijk Ioncres over in hoofdzaak nationale politiek moet
debatteren,
H
dat er alle aanieldino is om over dlandelijkepolitiek te pratfl,
oltegrocramma zoals afgedrukt in de nodat het provinciaal en
vember-Democraat. slechts een eidraact wil 7jfl,
(lat dergelijke,program01, ahahkeiJk van de streek en de speç
fieke problemen aldaar, nogal kunnen uiteenlopen voor wat betreft
accenten, wenselijkheden en prioriteiten
-

konstateren
dat de voorhanden liggende raamwerken:
niet kompleet zijn:
zichzelf soms tegenspreken
;
ongenuanceerde uitspraken Opvatten
veel diskussie ontlokken ei
-

-

van mening:
dat demgkratie aande basis kan jnhouden,dot een afdeling, die aan
de gemeenteraadsverkiezingen wil meedoon de plicht heeft em niet
alleen voor voldoende en ter zake kundige kandidaten te zorgen, maar
ook om een op die gemeente toegespitst progïannia te maken,
dat het bovenstaande in versterkte mate geldig- iá voor de provincies,
dat de raamwerken uit de Democraat goede hulpmiddelen kunnen zijn,
dat als men redelijkerwijs wil diskussiren over alle belangrijke
onderwerpen uit een provinciaal of gemeentelijk programma, er neer
tijd uitgetrokken moet worden dan op dit kongres in Nijmegen het
geval kan zijn,
besluit:
a: de raamwerken voor het povînciaai- en gemeentelijk programma van
de agenda af te voeren en te beschouwen als konsept, leidraad, hulpmiddel of hoe men het ook wil noemen, voor de provinciale en gemeentelijke werkgroepen, ter beoordeling van do regio's en afdelingen,
bhet H.G. op te dragen er op toe te zien, dat in hot landelijk te
vervaardigen reklanie-materiaal voor de a.s0 provinciale stoten verkiezingen geen tekst voorkomt, die strijdig is met een D'66 provinciaal Programma voor één der provincies
en gaat over tot de orde van de dag,

t

CO11dESSTUK r4

MOTIE no.

Indieners F. I. Sol , H.L van der Hende P. d
1evr. J. v.d. Kelk, Dr, HemFait.
.

,

De Aleenene Ledenvrederinr; van D
to Ni jinc n.

.

van der Hoeven

ijeen én 13 en 19 november 1977
.

gezi en 1, de jewij z igde resolutie I van de I\LV van 5 februari 1977
.2. het verlthp van dc kab4nd tfnrmati e
3 dt. onserveL1 cv o m s"iiine vnr9 het CDA in de , liddéamiátitéhe
besprekinaenti'jdons deze formatie,
4. dc uiti •tinecn van enkele vooraanstaande l eden van de VVD
overwegende dat 1. èen spoediqe vorming dan een regering noodzak1ijk is,
2. dc vorming van een coalitie tussen WW
61 , PvdA en. CDA
op dit moment vrijwel nihil mo2t worden 9eaqht
3, een w i ndprheilskabinet een wankele basis biddt voor
dc o»lossinn van de problemen aa
wrvoor, ee regerinn
zich nasteld ziet.
1. een enpos it jood d rol van het C!\ de p1 i .ieke
dui del ijkheid in 2ederl and zal vbrqrothn
besluit dat een extrapar1 ec.c ntai r kabinet , bestaande vi tproressieve
'9rsonon bi D"
?WA en VVD, voer
66 niet uitt betreft
qcslotehmnejordn dead
en qat over totde orde van de d'

5

'

;

S

hH:-.,

14 november 1.977

De Algemene Ledenvergadering van u 1 66 2 bjL2on op 18 on 19 november

1577 Le Nijmegen,
gezien 1. dc gewijzigde resolutie I van de ALS van t februari 1 77,
2. het verloop von do kabinetsformatie,
3, de cunsurvatievo opstelling van het CDA in do program—
matische heoprckinjen tijdens doze formatie,
4. do uitlüLiiguii van enkele vooraanstaande leden van de

VVD,
overwegende dat 1 eon spoedige vornirg van een regering noodzakelijk is,
2 de vorming van een coalitie tussen D'66, PvdA
en CDA up dit riomont vrijwel nihil moet worden
geachb,
1
3, eon minderheidskabinet een wankele basis biedt
voor ne opiossinnj van Je problemen waarvoor een
regering zich gen Luid ziet,
4, een oppositionele rol 'an het CDA do politieke
duidelijkheid in Nederland zal vergroten,
besluit dat sen exbra—parlenentair kabinet, bestaande uit progres—
sieve puranen ni[,
PvdA nu SSU, \iour woL beLooft D 1 66
niet uiL OL;lutsn Hunt iuedn geacht,
on gast over to t do orde van dc dag

F.A. lol, Leersum
H. L.

\II(

der tiende, Doorn

P.J. can der Hoeven, Wijk bij Duurstede
tiuvr. 3, V.U. Kolk, De But

Dr.Bienfait, Leersum
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Konresstuk B 4
Mode nr, 6
indieners: afdelinqMaasslu1sNaasland °

(Makker)

-.

D. Algemene ledeivorgaderinq van, D&16 bijeen qp 12 en 1° nvcmor
1988, te Nijmegen,
ir,

isvn nlenino dat
de fraktie zich hij de kabinetsf o rmatie, vooral de laaste maanden 9
duidelijk heeft opgesteld en enkele redelijke alternatieven heeft
aangedragen,
een regeerakk oord van D6G met CDin VVD, zoals deze partij zich on
dit ogenblik presenteert 3 of een nationaal kabinet dient to worden
afgewezen,
tracht Ïnoet w rdcn nu een CflP V!P Winifté fóomppin,
ed~ indiábeen CD/\VVD fcrrl atie riisiukt 9 hot missionair maken van het

dnissionaire kabin,pt een goede olssnc is en
neer dLni't bjeHjkblijkt te zijn, gekozndnt tè worden »
voor een mnderheidk&inet Van PvdA en D16
en gaat over tot de orde van de dag,

Obi1STiJK B:4

MOTIË nr.

7

Indienerss afd. Vianen; (B0JMoStaffhorst e.a.)
Do Algemene Ledenvergadering van D66 op 18 en 19 november 1977 te
Nijmegen bijeen„
oyeregende9 dat de kans ob het be'eike'n van do doelstellingen van
D'6 ddor deel, te henlen bai coil coalitie tussen het CDA ide huidige
VVD ilThi.l moe-b worde.l geadht, geiende verschillen in doelstelling
en dbelfiigname oVe niet-prograthmaUsehere'èlde politieke
kwestieos,
BESLUIT niet mee te werken är.de vorming van een kabinet, dat mede
gebaseerd is op een CDA-VVD doa1itie
en gaat over tot de orde van de dage

;

CONGRËSSÛK B .4
MOTIF nra., 8

Indieners-. ad Vianen (B0J,MStaffhst)
De Algemene Ledenvergadering van D'66:L op 18 en 19 november 1977 te
Nijmegen bijeen,
overwegende, dat het eigen karakter van DV66 nog onvoldoende landelijk
bekendheid geniet,
verzoekt het hoofdbestuur de identiteit van D66 te benadrukken met
name op die punten waarop de partij zich programmàtisch onderscheidt
van dndere partijen,
en gaat over tot de orde van de dage

Konqrestuk B 4
Motie nr, 6

H

Indieners afdeling Maasslui05aasiód

(F. Bakker)
DE Algemene ledenvradering vn
1988 te Nijmegen ' ,

fl

bijeen 'p IC en l nviniher

is van mening dat -,
de fraktie zich bij de kabintsfornatie 9 vocal k laatste niaaden
duidelijk heft ongesteld en enkcle rckl1Jfr2 alternatieven hoeft
aangedragen,
en regeerakk oord vn D66 met Con en VVD, zoals deze partij zich r
dit ogenblik presenteert oeeh nationaal kabinet dient te worden
afgewezen
getracht moet worden nu een CflP

kabinet te firnieren 9

indien een CDI\VVD friaie rns1ukt 9 het mssionair maker van he
demissionaire k a binet en go ede olessinr is e n
wanneer dt niet mogelijk liikt ie zn 9 gekozen dient te worden
voor een mirdOrhridskaki n ot van PvdA en ')'fF5
en gaat over tot de orde van de dag.

-6
7

MOTi: nr.

Indieners

4

afd. ianen (BJ0:0 affort e.a.)

Do Algemene Ledenvergadering van D'66 op 18 en 19 november 1977 te
Nijmegen bijeen,
o7erwegende 9 dat de kans or het bereiken van do doelstellingen van
D'66 door deel te nemen aan een coalitie tussen het CDA en de huidige
VVD nihil moet worden geacht, gezien de verschillen in doclselling
en de etellingname over nietprogrammatisehgeregelde politieke
kwetiees 9
BESLUIT niet moe te werken aan de vorming van een kabinet, dat mede
gebaseerd is or een CDAVVD ccaliiie
en gaat over tot de orde van de dage
COiÇGRBSSTUK B 4
MOTIB V 8
.

indieners.- ad

Vianeri (B0J,N08taffhost

De Algemene Ledenvergadering van 3)66Lop 18 en 19 november 1977 te
Nijmegen bijeen,
overwegende, dat het eigen karakter van 1)'66 nog onvoldoende landoU:k
bekendheid geniet,
verzoekt het hoofdbestuur de idèntiteit van D66 te benadrukken met
name op die punten waarop de partij zich proguammitisok onderscheidt
van dndere partijen,
en gaat over tot de orde van de dag.

I

7

/
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Maasslui sMaasl and,
senre Alevr, kjlakker, Kon. Tulionewea 1 42,

IbDVTOORAThN '66 afdel ing

( '»

;

/

iVfaasland.

1J1aosland, l5lli977,

Aan bet Hoofdbestuur van do politieke partij 066 9
Javastraat 6 2
Den Haag,
--

cl
v)

Hierbi j delen wij U mede, dat de afdeling MaassluisMarsland in vergadering bijeen op 14111977 van mening
is dat
1

De fractie zi eb bij de kabinetsformatie,
e, vooral de
laatste maanden, duidelijk heeft opgesteld en enkele
redelijke alternatieven hoeft aan gedragen.

2.

Hen refeora0000rd van D'66 met CDA en VVD, zoals deze
partij zich op het ogenblik presenteert, of een natio naal kabinet dient te worden afgewezen.

3, Getracht moet worden nu een CDA -VVD kabinet te formeren
.

40 Indien. een (PIA-VVD formatie mislukt, het missionair
-maken van het demissionaire kabinet een goede oplossine is en
50

Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, gekozen
dient te worden voor een minderheidskabinet van PvdA
en ll'66.

Hoogachtend,
namens de afdeling,

F 0 iBakiCer

.
0

Agendapunt 13 Samenvoeging motie 6 en 10

•

A De Algemene Ledenvergadering van D66 bijeen op haar Congres
te Nijmegen bevestigt nogmaals de uitspraak van het vorige
Congres omtrent de afwijzing van regeringssamenwerking met
CDA + VVD in de huidige regeerperiode. Tevens Pleit zij
voor een Minderheidskabinet van Partij van de AfBid en D66
op basis van het regeerakkoord zoals afgesloten door Partij
van de Arbeid/CDA en D66. Hierbij wordt ook overwogen dat
een dergelijke coalitie D66 duidelijk de. kans kan geven haar
eigen gezicht zowel ten opzichte van de Partij van de Arbeid
als ten opzichte van VVD en CDA te laten zien.
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tel. 03A-54-1687

De Algemene Ledenvergadering van D 1 66 op 18 en 19 november 1977
te Nijmegen bijeen,
overwegende, dat de kaas wo het bereiken van de doelstellingen van
D '66 door deel te nemen aan een coalitie tussen het (LD. & en de
huidige V.V.D. nihil moet worden geacht, gezien de verschillen in
doelsteldng en de stellingname over nietprograrnmatisch geregelde
nollitieke kwesties,

besluit niet mee te werken aan de vorming van een kabinet, dat mede
gebaseerd is on een 00D0&0-110V0D0 coalitie,
en gat over tot de orde van de dag.

Ingediend door de afdeling Vianen e000,
B.J.M.

Staffhorst

H0 Willekes

J.E. Nierstrasz—GrataLI.
B. Nierstraso

L lff. Zielman
A0 00M0 Koenhein,

*

7
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Afd. Vianen eo
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SchoonreToerd
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De Aligemene Ledenvergadering van B '66 op 18 en 19 november 1 977

te Nijmegen bijeen,
overwegende, dat het eigen karnkter van D 166 nog onvoldoende
landelijke bekendheid geniet,
verzoekt hei; hoofdbestuur de identiteit van B '66 te benadrukken
met name op die punten waarop de -partij zich programmaatisch onderscheidt van andere nartijen,
en gaat over tot de orde van de dage

Ingediend door de afdeling Vianen e.o.,
B.J.M. Staffhor,
1h iïillkos

I
)

J.L NLerstraszC[raiama
B Niorsi;rasz
'1

Zielman

OCOÎh

Koenhein

-

Kongresstuk B 4
Motie 9

Ind±eners:David Nelemans, Frans Zwagemakers, Teunis
Dijkgraaf, P.Bruinsma, W.A.Koop e.a.

De Algemene Ledenvergadering van D'66, bijeen te
- Nijmegen, 18 en 19 november 1977,

betuigt zijn instemming met het afwijzend standpunt
over de neutronenbom dat is ingenomen door het
Hoofdbestuur en de Voorlopige Adviesraad,
en gaat over tot de orde van de dag.

CONGRESSTUK B 4
Ii

Motie 11
Indieners :E.Grootaarts, E.Wessel-Tuinstra,
J. Soetenhorst-de Savornin Lohman, J Boogerd-Quaak,
B.Castelijn.
De Algemene. Ledenvergadering van D'66, bijeen in kongres
op 18 en 19 november 1977 te Nijmegen,
spreekt als haar mening uit, dat
a) het uitoefenen van demokratische rechten waaronder
vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht, een
grondrecht is van iedere Nederlander,
b) dat dit dus ook moet gelden voor iederë overheidsambtenaar, waaronder politie-ambtenaren,
c) dat zij iedere inbreuk daarop veroordeel.

.

»

CONGRESSTUK B 5
MOTIE nr, 1

i

0

i

namens de afd llng Utrecht
Indieners: RHeskamp, 0WVër6eck, W,J.J.'vdLocs, C.abrlse,J;LPMeyer•

:

De /LV van D6 op .18 wn 19 november 1977 te. Ntj.meeen i.n .yornaderin bijeen

kennis cenomen •hebbendvan het vorslor van do- findOlöli commissie met name
van de sl,dtpme'king in At verslao,
von mening zijnd dat ooede financiële verhoudingen een noodzaak zijn voor het
voortbestaan van onze partij en dat een gezamenlijk verantwoordelijkheidsbesef
m.b.t. de financiën bij het hoofdbestuur daartoe onontbeerlijk is,
draagt het hoofdbestuur o2 zich, zo nodio, moer bewust te zijn van deze gezamen lijk vrntwocrdel ij kheid, in ieder cieval aan deze verantwoordelijkheid vanaf
heden meer inhoud te neven.
CONGRESSTUK B
MOTIE nr. 2
Namens do afdeling Utrecht:
Indieners: J.Stoip, W.JI.v,d,Loos,H.H,W.Kernkann,cJahriëiso,J.JP.Moyer
De ALV van 0166 op 18 en 19 november 1977 to Nijmegen in vergadering bijeen
aelet op de toelichting op de hoofdhonrotingmet name het onder 'Bijdrage
aan de reg io's hepaalde
adviseert het hoofdbestuur:
hij de verdeling von hot aan de reg i o's toe to wijzen bedrag uit de conrihutes,
middels een vaste verdeelsleutel
a, een bedrag per lid van de afdeling rechtstreeks toe te wijzen aan de afdeling;
b, een bedrag per lid van de reaio rechtstreeks toe te wijzen aan de regio's,

CONGRESSTUK B
[MENDEMENT nr. I
Indieners: K.P,Postma,J,Wierincia, P.M,Hooft Graafiand,A.Posondaai ,S,F.Schilthuisvd Wal,
F,Terl innen.
ter vergadering bijeen op 9 nov.1977 te de Bilt, stellen voor in de nieuwe
contributierecel ina 1978 achter 65plussors toe te voegen."

die f,20.000, of minder bruto belastbaar inkomen hebben.

Toelichting: Er is o . i. geen enkele reden aan to voeren waarom 65- plussers
een redelijk hoog inkomen beschikken, zoals in de tabel voorkomt,
de mogelijkheid te openen met eon heel lace contributie te volstaan.
CONGRESSTUK 13 5
AMENOEMENT nr, 2
Indieners: C,Weijers,B,Groen,l,Welp,M,Lodewijk,F.Kdhler,j.v.Morjssjn',M,Geers,e.a.
Wijziningsvoorstel op dekontributieregeline,
Contributieregel inn 1977
schrappen regel 3 (de minimum contributie bedraagt fin.- per jaar)
toevoegen: bruto belastbaar inkDmen tot
f. 20.000, : f. 35, oer jaar
bruto belastbaar inkomen boven f, 20.000, : f. 55, per jaar
bruto belastbaar inkomen boven f, 3OJOO,
f, 9fl, nor jaar
schrappen: regel 7 t/m 9 (vanaf studenten t/m uitgesloten)

ICENDAPUNT 18
MOTIE no.10
Indieners: David Nelernans, P.Bruinsma, W.A.Koop,
Frans Zwagemakers, Peter Hermsen, Peter

De Algemene Ledenvergadering van D'66, bijeen op ha
te Nijmegen, bevestigt nogmaals de - uitspraak van hei
congres, omtrent de afwijzing van regerings+samenwe]
met de VVD in de huidige kabinetsperiode.
Tevens pleit zij voor een minderheidskabinet van Pvc
Toelichting:

Het eerste deel van de motie wil een einde maken aar
speculaties over het werkelijke gezicht van D'66.
Het tweede punt van de motie wil aangeven dat, na d€
bleken onmogelijkheid om een coalitie van PvdA, CDA
te vormen, bovenstaand voorstel het meeste recht do€
de verkiezingsuitslag van mei j.l.

/

Raamwerk Gemeentelijk Programma

flesoid%-iHet tweede konsept raamwerk gemeentelijk programma geeft
de plaatselijke afdelingen niet de passende steun om een
gemeentelijk programma op te stellen,
chn
Waardering voor de samensteller met betrekking tot de hoeveel—
heid werk die is verzet.
Het taalgebruik (zinsbouw en woordkeus) is hier en daar hoog —
dravend en niet van toepassing. Bij het schrijven van een
gemeentelijk programma moet algemeen Nederlands gebruikt
worden, met vermijding van lege woorden en technische termen.
Gedachten moeten positief worden geformuleerd, dus eerst
zeggen wat 01 55 wel wil en pas daarna,als conclusie, zeggen
wat D'66 niet wil.
In het raamwerk wordt teveel vanuit bestaande situaties en
vanuit de wens om zaken te regelen geredeneerd. De ontplooiing
van het individu klinkt in het raamwerk niet door.
Waar is het alternatief?
Het raamwerk is opgebouwd als een verzameling stellingen
die door hun formulering geen ruimte voor de ontwikkeling
van een persoonlijke visie geven.
Zou een raamwerk niet moeten bestaan uit vragen, mogelijke
antwoorden en toelichtingen?
Dan zouden de plaatselijke afdelingen gestimuleerd worden
eigen oplossingen voor eigen problemen te zoeken,

k

Motie
Indien ers : David Nelemans, P. Bruinsma, W.A. Koop, Frans
Zwagemakers, Peter Hermsen.
De Algemene Ledenvergadering van ID '66, bijeen op haar congres
te Nijmegen, bevestigt nogmaals de uitspraak van het vorige
Congres, omtrent de afwijzing van Regerings-samenwerking met
de VVD in de huidige kabinetsperiode.
Tevens pleit zij voor een minderheidskabinet van PvdA en D'66.

Toelichting
Het eerste deel van de motie wil een einde maken aan alle
speculaties over het werkelijke gezicht van D 1 66.
Het tweede punt van de motie wil aangeven dat, na de gebleken
onmogelijkheid om een coalitie van PvdA, CDA en D'66 te
vormen, bovenstaand voorstel het meeste recht doet aan de
verkiezings-uitslag van mei j.l.
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De algemene Ledenvergadering van D66 te Nijmegen bijeen op 19 November
1977 is van mening dat van hepogen tot coalitievorming met de Volkspartij
1 11

voor Vrijheid en Democratie in de huicligee Kabinetsformatie dient te worden
afgezien»'

Ondertekenaars:

2

w

IJ

INGEKOiLJ

NO

Motie ingediend door P,J,fonkert

?t

1'Jacob van Campenstraat 13
Amsterdam,

I

Tel:02797113

..

..

!De algemene Ledenvergadering van D66 te Nijmegen bijeen op 19 November

1977 is van mening dat,van hebpogen tot coalitievorming met de Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie in de huidige« Kabinetsformatie dient te worden
afgezien."

Ondertekenaars:

a

3

5

MOTIE

;

/o

3

.

Het congres van D'66 op 18 en 19 November 1977 te Nijmegen
1

OVERWEEGT:

dat de mogelijkheid voor de grotere regio's zich op te
splitsen in subregio's slechts dan zinvol is indien
de subregio's vidoende gewicht krijgen, aangezien
anders de ingevoegde subregio's loze schakels zullen zijn

die de communicatie tussen basis en hoofdbestuur
nodeloos bemoeilijken.
2 BESLUIT:

het hoofdbestuur op te dragen een commissie in te
stellen die voorstellen doet tot een nadere uitwerking
van die artikelen die in het h.h.reglement die betrekking
heben op regio's en subregio's met in achtneming van
bovenstaande overweging

Ingediend door leden
de regio WestBhsbant

J .H. Buis ing
F .J Gescher
J.van Heusden
L.P.van Os
M.Saelman-Boelen

van het voorloge bestuur van

1/4 november 1977

De Algemene Ledenvergadering van
1977 te Nijmegen,

D'66, bijeen op 18 en 19 november

gezien 1. de gewijzigde resolutie I van de ALV van 5 Cebruari 1 77,
2. het verloop van de kabinetsf'orniatie,
3, de conservatieve opstelling van het CDA in de programmatische besprekingen tijdens deze turmatie,
4. de uitlatingen can enkele vooraanstaande leden van do
VVD,
overwegende dat 1, een spoedige vorming van ccii regering noodzakelijk is,
2, de vorming van ccii coalitie tussen D'bC, PvdA
en CDA up dit moment vrijwel nihil moet worden
geacht,
3
een minds rlieidsknbine t een wankele basis biedt
voor de oplossing 'un de problemen waarvoor een
regering zich gesteld ziet,
4, eon oppositionele rol jan liet CDA de politieke
duidelijkheid in kscJsrland zal vergroten,
.

besluit dat sen extra-parlenentair kabinet, bestaande uit progressieve personen uit D'bû, ivdI\ en VVD, cone wat iietiott D'66
niet uitgesloten moet worden geacht,
C1-1 gaat over tot de orde van de dag..

F. A . hol, Leerouin
H.L. van der Wonde, Doorn
P.J. van dor Hoeven, Wijk bij Duurstede
Mevr. J. v.d. Kolk, De Dill

Dr.Bienfajt, Leersui-n

a1

INGECMEN gNOV, 19/7
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Politieke
Partij
Democraten '66

/
(/

Afd, Den Helder

MOTIE

/,0

van de afdeling Den Helder

De A.L.V. van D 1 66, bijeen te Nijmegen op 19 november 1977,
lei
overwegende dat in het Behprogramma in het hoofdstuk over het
sociaal.- economisch beleid ( blz, 259 punt 1,1. ) de volgende zinsnede voorkomt, IID I 66 wil iets doen aan inkomensverschillen die worden bepaald door macht, gewoonte, groepsbescherming, privileges e.d.",
en tevens overwegende dat D 1 66 streeft naar een inkomensverhouding
van 1 : 5, inclusief alle extra's,
constaterende dat de vorige fractie van D'66 noch bezwaar heeft aangetekend tegen de verhoging van de reiskostenvergoeding voor kamerleden
van f. 5625,- naar f. 77209.. ( 379% ),
noch naar voren heeft laten komen dat het een beperking van de pensioenen van ministers, staatssecretarissen en kamerleden wil,
is van oordeel dat de huidige fractie tot uiting moet laten komen
dat zij het beginselprogramma ook voor wat dit betreft in de praktijk
naleeft,
en vraagt do fractie dan ook om tegen de in de begroting van 1978
voorgestelde salarisverhoging voor ministers aø,staatssecretarissen en
kamerleden te stemmen, waarbij het werkelijk verloop van de stijging betreffende
1978 t.o.v. 1977 kritisch moet worden gevolgd, daar deze forse verhoging
zeker niet bijdraagt tot de te creëren mentaliteit dat een ieder zijn/
haar steentje moet bijdragen aan het oplossen van onze economische
problemen.
iet cl1eze motie gaan o.m. akkoord:
Ii

Freek Ceutzberg

/••

-I

Jc Brndes

Eljo Brandjes

TInk Mosk

Henk Koke

P

,1
/1

Motie.
De ALV van D 1 66 op 18 en 19 november 1977 te Nijmegen in vergadering bijeen
kennis genomen hebbend van het verslag van de financiële commissie,
met name van de slotopmerking in dat verslag
van mening zijnd dat goede financiele verhoudingen een noodzaak
zijn voor het bestaan van onze partij en dat een gezamenlijk
verantwoordelijkheidsbesef m.b.t. de finanoin bij het hoofdbestuur
daartoe onontbeerlijk is,
draagt het hoofdbestuur op zich, zo nodig, meer bewust te zijn van deze
gezamenlijke verantwoordelijkheid, in ieder geval aan deze verantwoordelijkheid vanaf heden meer inhoud te geven.

Namens de afdeling Utrecht van D 1 66
R. Heskamp
A.W. Verbeeck
W.J.J. v.d. Loos
C.J. Gabrilse
J.J.P. Meijer

H

Motie.

T

T:ottiiEN 16 NIJV, 19?

De ALV van D 1 660p 18 en 19 november 1977 te Nijmegen in vergadering
bijeen
gelet op de toelichting op de hoofdbegroting, met name het onder
"Bijdrage aan de regio's 11 bepaalde
adviseert het hoofdbestuur:
bij de verdeling van het aan de regio's toe te wijzen bedrag
uit de contributies, middels een vaste verdeelsleutel
a. een bedrag per lid van de afdeling rechtstreeks toe te wijzen
aan de afdeling;
b. een bedrag per lid van de regio rechtstreeks toe te wijzen
aan de regio;
kan zich overigens vinden in de door het hoofdbestuur gekozen
administratieve wijze van distributie der toegewezen bedragen
via de regio's.

Namens de afdeling Utrecht van D 1 66
J. Stolp
W.J.I. van der Loos
H.H.W. Kernkamp
C.J.Gabrilse
J.J.P. Meijer
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Motie

De A.L.V., in vergadering bijeen te Nijmegen op 19 november 1977,

kennisgenomen hebbend van de kongresstukken B 2 en B 3,
konstaterend dat de daarin opgenomen raamwerken voor reap. de gemeenteprogramma's
en de provinciale programma's op een aantal onderdelen tezeer en onnodig in
details treden;
dat dit met nine geldt voor het raainwerk-gemeenteprogramrna, waarbij als voorbeelden o.a., kunnen dienen hoofdstuk II, e, punt 2 e.v., hoofdstuk 1V b,c en d,
hoofdstukken V, VI en. VII (verschillende onderdelen), hoofdstuk VIII (hele hoofdstuk),
dat ondanks de uitleg die in de aanhef van stuk B 3 van het begrip 'raamwerk"
wordt gegeven, de status die deze raamwerkprogramma's tengevolge van hun vaststelling door de A.L.V. zullen a'ijgen, ertoe ken leiden dat zij als toetsingsnorm worden gehanteerd bij de beoordeling van de provinciale en gemeenteprogranmats die door de regio's resp.de afdelingen worden opgesteld, in die zin, dat
daarvan afwijkende punten niet zullen worden goedgekeurd;.

van mening zijnde dat de regio's en afdelingen de bevoegdheid moeten hebben
punten in hun programmas op te nemen die, in aanmerking genomen de plaatselijke
situatie, en voorzover het gaat om detailzaken, afwijken van wat dienaangaande
in het raamwerk staaL vermeld;
spreekt als haar oordeel uit dat de beide aangeboden raamwerkprogramma's geen
andere status mogen hebben dan die van hulpmiddel bij het opstellen van
provinciale en gemeentelijke prôgraimna's en dat laatstbecelde programrnas
onafhankelijk van de inhoud van de raamwerkprogramma's alleen dan niet mogen
worden geaccepteerd indienzij op enig punt in strijd zouden zijn met het landelijke beleidsprogranna van d 1 66 L
.

-

-

Hoofddorp/Zwanenburg, 10 november 1977

Jan van der hele
Hanneke Comh4e
Thea van Broekhoven
Frank van Broekhoven

Jacques Tanwnnga

Motie
De ALV van D 166 in vergadering bijeen op vrijdag 18 en zaterdag
19;noveniber 1 977,
overwegende
dat het gestelde in de "Democraat", jaargang 10, Nummer 8,
november 1977 op de pagina's 1 t/m 12, zijnde het concept raamwerk
-

gemeentelijk programma, een aantal uitspraken bevat die met name
weinig bruikbaar zijn voor gemeentelijke programma's van de
grotere steden,
/
dat de uitspraken in voornoemd concept bovendien onvoldoende
-

en onjuiszijn om te dienen als uitgangspunt voor de samenstelling
van gemeentelijke programma's,
dat een aantal uitspraken inhoudelijk moeilijk zijn te rijmen
met het beleidsprogram van D 1 66,
-

dat een aantal uitspraken nog een punt van discussie vormen in
de werkgroepen van het wetenschappelijk bureau van D 1 66,
dat aanvaarding van het concept als raamwerk de duidelijkheid
van de partij naar buiten niet zal vergroten;
-

-

x) geordend
besluit
het concept raamwerk gemeentelijk programma niet te aanvaarden
en verzoekt het hoofdbestuur zorg te dragen vooi een verbeterd
concept raamwerk gemeentelijk programma en dit aan de volgende
ALV voor te leggen.
Namens de Afdeling Utrecht van D 1 66
J. Stolp
H.H.W. Kernkamp
R. van Alphen
J.J.P Meijer
R. Heskamp

MOTIE

INGEKOMEN 15 NOV. 1977

11

Aangezien hoofdstuk XIII van congresstuk R2 (blz. 11 + 12
van Democraat dd. nov. 1977) op enige essentiele punten
afwijkt van het hoofdstuk onderwijs in het beleids- en
verkiezingsprogram, dat door het vorige congres is
goedgekeurd, verzoeken ondergetekenden, leden van de
landelijke werkgroep van Dfl66, bovengenoemd hoofdstuk XIII
te laten vervallen en de werkgroep onderwijs opdracht te
geven dit hoofdstuk op korte termijn te herschrijven0
w0 g.

Bert van Dalen
Jan van den Hazel
Jeanne van Klooster
Henk Potman
Sideke Schilthuis
Hans Veenhuys

