
Verslag Algemene Regiovergadering (ARV) D66 Drenthe op 1 oktober 2016 in Growing 
Workspace Emmen 

  

Opening 

Regiovoorzitter Henk Pragt opent om 10.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
In zijn openingswoord spreekt de voorzitter zijn zorg uit over het toenemende populisme in de 
politiek en de verruwing van het debat. Ook in Drenthe hoopt D66 wat dit betreft positief te 
kunnen opvallen op de diverse politieke niveaus. Met de Tweede-Kamerverkiezingen van 2017 
en de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht is hiertoe volop gelegenheid. 

  

Vaststelling notulen ARV 21 maart 2016 

Geconstateerd wordt dat er geen verslag is van de parallel-sessies. Kan dit alsnog worden 
toegezonden? De voorzitter zegt toe dit te doen. (Helaas moet na afloop van de vergadering 
geconstateerd worden dat er van de parallel-sessies geen verslag gemaakt is.) 

De notulen worden overigens vastgesteld. 

  

Bestuurlijk jaarverslag 

Het verslag is verspreid onder de aanwezigen. Regiosecretaris Lars Hoedemaker geeft een 
nadere toelichting op het verslag van het bestuursjaar 2015/2016. De aanwezigen nemen hiervan 
met instemming kennis. 

  

Uit de Statenfractie 

Statenfractievoorzitter Marianne van der Tol geeft een toelichting op de activiteiten van de 
Statenfractie in het afgelopen half jaar. Er heerst nog steeds verdeeldheid over het Factory Outlet 
Centre (FOC). En uiteraard blijft het thema windenergie de gemoederen bezighouden.  D66 was 
mede-initiatiefnemer van de motie “Drenthe actief tegen armoede”, die unaniem is aangenomen. 
Onze fractie heeft aangegeven extra zorg te hebben over de 11.200 kinderen in Drenthe die 
opgroeien in armoede, niet meedoen en daardoor een ongelijke start hebben die door kan 
werken op latere leeftijd. De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de 
verkeerssituatie Lheebroek, waar verschillende verkeerslimieten zorgen voor onveilige situaties 
en de betrokken gemeenten met de ruggen naar elkaar staan als het gaat om het oplossen van 
de problematiek. In juni heeft de fractie opheldering gevraagd over de betrokkenheid van 
waterleidingmaatschappij Drenthe (eigendom van de provincie en de Drentse gemeenten) bij 
waterprojecten in Indonesië. Verder heeft D66 zich in de staten sterk gemaakt voor het 
immaterieel erfgoed, het behoud van de streektaal en de gescheperde schaapskuddes. 

  

D66 Emmen 

Fractievoorzitter Carmen Hoogeveen en raadslid Hans Hoek nemen de vergadering mee in het 
programmaplan “Atalanta”, het plan voor centrumvernieuwing Emmen.  Het plan omvat drie 



hoofdprojecten centrum–west (een nieuw dierenpark en een modern theater); De verbinding (een 
centrumplein boven  de tunnel van de Hondsrugweg) en de Hoofdstraat (de herbestemming van 
de oude dierentuin tot stadspark). Doordat de gemeenteraad er enerzijds bovenop zat, maar 
daarnaast ruimte heeft gegeven waar dit kon, is het project binnen de financiële kaders afgerond. 

  

Regionale wethouderscommissie 

Regiobestuurslid Margriet Drijver (talentontwikkeling en –opleiding) licht het plan van het 
regiobestuur Drenthe toe om te komen tot een regionale wethouderscommissie. Op die manier 
kan wethouderstalent regionaal in beeld gebracht en eventueel opgeleid worden. Een goede 
kandidaat kan tenslotte ook van buiten de eigen gemeente komen. Daarnaast is het voordeel de 
van een regionale wethouderscommissie is de privacy; dat kandidaten hun kandidatuur niet op 
voorhand bekend willen maken binnen de eigen gemeente/afdeling met het oog op hun huidige 
maatschappelijke positie. Uiteraard blijft het finale oordeel over de personele invulling van een 
wethouderspost de verantwoordelijkheid van de betreffende gemeenteraadsfractie. De 
vergadering stemt in met de instelling van een regionale wethouderscommissie. 

  

Themagroepen 

Hannah Ietswaart (politiek secretaris) doet een oproep aan de aanwezigen zich in te tekenen 
voor één van de regionale themagroepen. Het plan hiervoor is ontstaan doordat uit diverse 
politieke geledingen binnen onze partij vragen komen over expertise m.b.t. belangrijke zaken in 
ons dagelijks leven. Gemeenteraden, wethouders en statenleden zijn vaak op zoek naar kennis 
over WMO, ruimtelijke ordening of alternatieve energie. Nadere informatie en een mailing naar 
alle Drentse leden volgt. 

  

Elimineer ‘De Burger’ 

Na de pauze leidt Ferenc van Damme een interactieve discussie met overtuigende cijfers, 
inspirerende praktijkervaringen en werkbare inzichten. Ferenc is als communicatiestrateeg en 
beleidsontwikkelaar bij de provincie Overijssel bezig op andere manieren de ‘kracht van de 
samenleving’ aan te boren en het tweerichtingsverkeer met verschillende ‘ soorten’  inwoners te 
stimuleren. Vooral met de groeiende groep mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelt 
door instituten en overheden. Aan de aanwezigen die hierom verzochten is het “nazorgpakket” 
toegestuurd. 
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