Verslag Algemene Regio Vergadering D66 Drenthe.
In ‘De Secretarie’ in Meppel.
Om 10.05 uur opent Arjen Bosch de vergadering. Hij vervangt voorzitter Mark Sluiter, die in
het buitenland is. De vergadering heeft eerst een huishoudelijk deel, daarna is er een debat
tussen de drie kandidaat-lijsttrekkers.
Verslag vorige vergadering:
Wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
Wijzigingen bestuur.
Secretaris Lars Hoedemaker heeft zijn functie beschikbar gesteld wegens zijn verkiezing in de
gemeenteraad van Coevorden. Zijn functie wordt tijdelijk waargenomen door Frederik van
Lookeren Campagne, bestuurslid communicatie, Annette van Bolhuis stelt zich kandidaat als
secretaris. Zij voelt erg betrokken bij D66 en schrijft graag. Ze wordt verwelkomd met een
applaus, de e-voting vindt later plaats.
Verkiezingsprogramma
De programmacommissie is druk bezig met het samenstellen Kernpunten zullen zijn:
Landbouw, duurzame economie, energie en recht op goed bestuur. Voor deze onderwerpen
zijn en worden thema bijeenkomsten georganiseerd en ook de statenleden en de
toekomstige lijsttrekker kan haar of zijn zegje doen. Rond 1 oktober komt er een eerste
versie beschikbaar die besproken kan worden in een ARV. Vaststellen van het definitieve
verkiezingsprogramma op in december. Daarbij is er gelegenheid voor het indienen van
amendementen.
Campagne
De campagnecommissie is een eerste keer bij elkaar geweest. Deze wil de campagne vroeg
starten. Er is twijfel of we mee moeten doen met de landelijke inkoop van media.
Verkiezingen
Lijstadvies commissie
Nadat op de vorige vergadering de lijst adviescommissie was samengesteld is kort daarom
burgmeester Pieter Smit plotseling overleden. Daarnaast heeft Margriet Drijver haar functie
wegens drukke werkzaamheden moeten opgeven. De vergadering gaat ermee akkoord dat
de commissie nu bestaat uit Marijke Augusteijn en Maurice Hoogeveen. De lijsttrekker
wordt door de commissie om advies gevraagd.
De verkiezingscommissie wijst erop dat iedereen die zich kandidaat wil stellen gelijktijdig een
legitimatie moet inzenden.

Rondvraag
Er wordt herdacht dat het vrouwenkiesrecht 100 jaar bestaat. De vergadering zou
aanvankelijk een week geleden plaatsvinden en is verplaatst omdat veel leden naar een
bijeenkomst van het Els Borst Netwerk waren. Het is de bedoeling dat er ook een Noordelijk
D66 vrouwennetwerk komt
Gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten zijn er ook verkiezingen voor de
waterschappen. Heleen van Bruggen en Pepijn Vermer zitten in de lijstadviescommissie voor
Water Natuurlijk, de lijst die naast veel natuurorganisaties ook gesteund wordt door D66 en
GroenLinks.
Na de pauze is het lijsttrekkersdebat. Hierover is een journalistiek verslag gemaakt waarvoor
geen formeel verslag is gemaakt. Een impressie is de vinden op de website

