Verslag Algemene Regievergadering 7 april 2018

1.Welkom en vaststellen agenda
Aanwezig 28 leden. Afgemeld wegens ziekte Heleen van Bruggen, Lars Hoedemaker,
Frederik van Lookeren Campagne
2.Terugkijken op gemeenteraadsverkiezingen 2018
De analyse van de voorzitter Mark Sluiter is dat het sterk wisselt of er medailles zijn
gewonnen of niet. Het door D66 landelijk uitgedragen beeld van zilver wordt voor Drenthe
niet herkend. De inhoudelijke draai landelijk ten aanzien van thema’s Sleepwet en
Referendum valt niet goed en is in Drenthe ook niet uit te leggen. Dat heeft zeker
bijgedragen aan het verlies aan stemmen ten opzichte van eerdere verkiezingen.
Reacties uit de zaal waren onder meer:
In verschillende gemeenten meer eigen gezicht laten zien. Eenduidige boodschappen in
hele land als basis is zeker ondersteunend. Veel waardering voor praktische ondersteuning
landelijke.
Aansluitend is een rondje gemeenten gemaakt.
Tynaarlo: Verkennende gesprekken om deel te nemen aan college.
Hoogeveen: Verkiezingswinst door met veel mensen zichtbaar te zijn gedurende een aantal
jaren, ook uit de dorpen. Gedurende vier jaar vertellen wat je doet. Intensief gebruik van
social media. Grote steunfractie.
Verder is er een vraag om steun voor eenmansfracties waar geen steunfractie is.
Er zijn veel gelijke thema's.
Ook wordt aandacht gevraagd voor mensen die enthousiast aan campagne hebben
meegedaan en niet gekozen zijn. Hoe houden we ze vast en enthousiast? Ook inspelen op
jonge mensen.
Wellicht liggen er kansen bij het zoeken naar kandidaten voor de verkiezingen
Waterschappen in maart 2019. In onze provincie zijn drie Waterschappen.
Als laatste vraagt de vergadering het Regiobestuur om te onderzoeken waardoor het verlies
in Friesland beperkt is gebleven. Wellicht kunnen we daar in Drenthe iets van leren.
Verslag 7 oktober 2018
Dit verslag wordt zonder opmerkingen en met dank aan de notulist vastgesteld.
Voorbereidingen Statenverkiezingen 2019
Mark Sluiter trapt af met de mededeling dat het Regiobestuur voor Statenverkiezingen de
samenwerking met de vier noordelijke provincies (Friesland, Groningen, Drenthe,
Overijssel) zoekt om zo de dialoog rond thema’s verder vorm te geven.
De vergadering besluit unaniem zelfstandig deel te nemen aan Statenverkiezingen.
Samenstelling commissies
Arie de Bruyn, Vincent Veldhorst en Meindert Doornbosch worden unaniem als lid van de
Verkiezingscommissie benoemd.

Pieter Smit, Anry Kleine Deters en Margriet Drijver worden unaniem als lid van de
Lijstadviescommissie benoemd. Opmerking van de notulist: Helaas is Pieter Smit ons op 10
april plotseling ontvallen en moet er een nieuw lid gezocht worden.
Riek Siertsema, Jordy Tuin, Daniel Karsenberg en Elmar Naber krijgen van de vergadering
alle steun om de Programmacommissie te vormen.
Ditzelfde geldt voor Henk Pragt en Romy Dekker in de Campagnecommissie. Later zijn
hieraan toegevoegd Gerko van IJsselmuide. Vanuit het bestuur zit Frederik van Lookeren
Campagne in de campagnecommissie.
Het Regiobestuur krijgt van de vergadering de opdracht om bij de overige drie noordelijke
provinciale besturen te verkennen of tot een gezamenlijke Gedeputeerdencommissie
gekomen kan worden. Dit komt de volgende keer terug in ALV.
Er ontstaat een discussie over de mogelijkheid om mensen als lijstduwer op de lijst te
plaatsen.
De vergadering besluit met de grootst mogelijke meerderheid om het Regiobestuur te
mandateren in gesprek te gaan met potentiele lijstduwers. Dit om hen te wijzen op de
mogelijkheid van voorkeursstemmen en de daar uit voortvloeiende verwachting bij kiezers
om plaats te nemen in de Staten.
Bij het vaststellen van de definitieve lijst rapporteert het Regiobestuur over deze aanpak.
Verder krijgt het Regiobestuur van de vergadering mandaat om profielen op te stellen.
Ook spreekt de vergadering uit geen noodzaak te zien om van lijsttrekkerskandidaten een
zogeheten ondersteuningsverklaring te vragen.
Ook ziet de vergadering geen noodzaak om een minimum % stemmen te verkrijgen om op
de lijst te komen.
In een ledenvergadering op 23/6 is de presentatie van de lijsttrekkerskandidaten voorzien.
Tijdens de ledenvergadering van 13/10 vindt de presentatie van de overige kandidaten
plaats.
Als laatste vindt een discussie plaats over de inhoudelijke verdieping van thema's op weg
naar verkiezingsprogramma.
Samenstelling Regiobestuur
Lars Hoedemaker en Margriet Drijver treden beiden af als bestuurslid.
Voor de door Lars vervulde secretarisfunctie is nog geen vervanger gevonden.
Het bestuur zoekt verder naar een vervanger.
Voor de portefeuille Talentontwikkeling heeft Heleen van Bruggen zich als kandidaat
gemeld
Vanuit de afdeling Assen komt de vraag over vermeende belangenverstrengeling bij de
voordracht van de echtgenoot van Heleen, Wilfried de Jong, als wethouderskandidaat in
Westerveld.
Margriet Drijver licht de gang van zaken rond die kandidaatstelling toe en geeft aan dat
zijzelf in haar rol als portefeuillehouder Talentontwikkeling de contacten hiervoor heeft
gelegd. Wat hierover in de krant wordt gezegd met betrekking tot de rol van Heleen berust
daarmee niet op waarheid.
Deze uitleg wordt door de ledenvergadering voor kennisgeving aangenomen.
De kandidatuur van Heleen wordt middels e-voting aan de leden voorgelegd.

Vanwege afwezigheid tijdens ALV zal Heleen gevraagd worden om voorafgaand aan de evoting op de website een toelichting te geven op haar kandidatuur.
Financieel jaarverslag 2017
De Resultatenrekening en de Balans worden toegelicht door Erik Belder.
Verder meldt hij dat goedkeuring is gegeven door de kascommissie.
De vergadering neemt zonder verdere opmerkingen kennis van beide zaken.
Daarmee is aan het Regiobestuur over het boekjaar 2017 decharge verleend.
In de bevinding van de Kascommissie wordt gemeld dat conform landelijk beleid twee
handtekening nodig zijn bij betalingen boven 500 euro. Het bestuur zal daar met ingang van
2018 in voorzien.
Overige betalingen worden door de penningmeester voldaan op basis van
bestuursbesluiten.
Begroting 2018
Deze wordt toegelicht door de penningmeester en vervolgens vastgesteld door de
ledenvergadering.
Samenstelling Kascommissie
Johannes Prakken treedt af per eind 2017.
Hij wordt bedankt voor bewezen diensten.
Riek Siertsema treedt met ingang van 2018 met instemming van de vergadering toe tot
kascommissie.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 12.00 uur de vergadering met dank aan
alle aanwezigen.

Tijdschema Provinciale Staten verkiezingen 2019
Kiesraad
Laatste dag registratie aanduiding
Dag kandidaatstelling
Stemming

24 december 2018
4 februari 2019
20 maart 2019

Intern provinciaal binnen D66 te regelen voor verkiezingsproces.
Art 6.11 ledenvergadering:
besluitvorming over deelname voor 20 maart 2019
besluitvorming over zelfstandig/ gezamenlijke lijst
Art 6 .12 ledenvergadering:
a. profielen
b. tijdstippen aanmelding kandidaatstelling lijststrekker
c. tijdstippen aanmelding overige kandidaten
d. tijdstippen stemming lijsttrekker
e. tijdstippen stemming overige kandidaten
f. x ondersteuningsverklaringenlijsttrekker
g. <% overige kandidaten
h. max aantal kandidaten op lijst
k. hoogte afdracht regeling
Art 6.13 ledenvergadering
Art 6 14 ledenvergadering
Art 6. 15 ledenvergadering
Art 6.19 ledenvergadering

2. Instellingsbesluit lijstadviescommissie
2. instellingsbesluit gedeputeerdencommissie
1. Instelling verkiezingscommissie
Mandaat Bestuur lijstduwer

Proces verkiezing lijsttrekker
Art 6.16.1
aanmelding kandidaten tussen
18 mei; 00.00 uur en 18 juni 2018; 23.55 uur
Art 6.1.6
20 juni melding pos / neg besluit deelname aan kandidaten
23 juni bijeenkomst presentatie kandidaten
Art 6.16.3
Verkiezing 27 juni; 00.00 uur tot 11 juli 2018;23.55 uur
Interne berichtgeving uitslag verkiezing 13 juli 2018
Externe berichtgeving uitslag verkiezing 15 juli 2018
Proces verkiezing overige kandidaten
Art 6.17.1
aanmelden kandidaten tussen
7 september; 00.00 uur en 7 oktober 2018; 23.55 uur
Art 6.1.6
9 oktober melding pos / neg besluit deelname aan kandidaten
13 oktober bijeenkomst presentatie kandidaten
Art 6.17.2
Verkiezing 18 oktober tot 2 november 2018
Interne berichtgeving uitslag verkiezing 4 november 2018
Externe berichtgeving uitslag verkiezing 6 november 2018
Tijdschema PS 2019 D66
7 april 2018
Besluitvorming deelname aan PS 2019
(Besluitvorming over diverse items conform artikel 6 Huishoudelijk Reglement)
21 april 2018
Laatste dag voor berichtgeving aan HB over deelname aan PS 2019
18 mei 2018
Start aanmeldingsproces kandidaat lijsttrekker
18 juni 2018
Einde aanmeldingsproces kandidaat lijsttrekker
20 juni 2018
Berichtgeving aan kandidaten over acceptatie
23 juni 2018
Presentatie dag kandidaat lijsttrekkers

27 juni 2018
11 juli 2018
13 juli 2018
15 juli 2018
7 september 2018
7 oktober 2018
9 oktober 2018
13 oktober 2018
18 oktober 2018
2 november 2018
4 november 2018
6 november 2018
24 december 2018
4 februari 2019
20 maart 2019

Start verkiezingsperiode lijsttrekker
Einde verkiezingsperiode lijsttrekker
Interne berichtgeving uitslag verkiezingen
Externe berichtgeving uitslag verkiezingen
Start aanmeldingsproces overige kandidaten
Einde aanmeldingsproces overige kandidaten
Berichtgeving aan kandidaten over acceptatie
Presentatie dag kandidaten
Start verkiezingen overige kandidaten
Einde verkiezingsperiode overige kandidaten
Interne berichtgeving uitslag verkiezingen
Externe berichtgeving uitslag verkiezingen
laatste dag registratie aanduiding
Dag der kandidaatstelling
Stemming

