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1. Opening
De voorzitter Mark Sluiter opent de vergadering en heet de ca 50 leden van harte welkom.
De voorzitter deelt mede dat is dat onze Rob Jetten zich helaas moet verontschuldigen (de
klimaat conferentie te Katowice teveel uitliep).
Mevrouw Lia de Ridder, bestuurslid van het Landelijke Bestuur D66, zal onze volgende regio
vergadering bijwonen. Ze heeft zich vandaag ook moeten verontschuldigen.
De voorzitter deelt mede dat er een behoorlijk aantal moties en amendementen vandaag
moeten worden behandeld. Het bestuur stelt daarvoor een methode voor die voorafgaand
aan agendapunt vier aan de leden zal worden uitgelegd.
De agenda geeft geen aanleiding voor aanpassingen en wordt daarmee vastgesteld.

2. Verslag van ARV D66 Drenthe - 30 juni 2018
De voorzitter vraagt of er naar aanleiding van de verslagen (verslag behandeling
verkiezingsprogramma en verslag overige delen) nog vragen zijn. Deze zijn er niet en
daarmee is de verslaglegging goedgekeurd.

3. Begroting 2019
De penningmeester, Erik Belder, geeft een toelichting op de begroting voor 2019.
Voor 2018 zijn er geen bijzonderheden, we blijven binnen de begroting. De begroting 2019 is
gebaseerd op de begroting van 2018. Er is rekening gehouden met twee statenleden ener
wordt een Noordelijk congres in 2019 georganiseerd. Vanwege het congres teren we met
€450 in op het vermogen.
Door één van de leden wordt de volgende vraag gesteld. Waarom wordt er veel geld besteed
aan ledenactiviteiten en minder aan de campagne?
Het bestuur reageert als volgt. In de begroting staat alleen het sparen bedrag voor de
campagne. Doordat we geld vier jaar hebben bespaard is er nu € 8.600,- euro beschikbaar
voor de campagne. Dit bedrag is vergelijkbaar met de vorige verkiezingen. Overigens dragen
de ledenactiviteiten indirect ook bij aan de campagne. Het is de bedoeling dat wij zo veel
mogelijk niet-leden meenemen naar bijvoorbeeld het Noordelijk Congres om op deze manier
ons gedachtengoed verder te helpen.
De begroting 2019 wordt aangenomen.

4. Behandeling amendementen en moties verkiezingsprogramma

Er zijn vandaag 5 moties en 73 amendementen ingebracht. Omdat dat heel veel is stelt het
bestuur voor om niet in discussie te gaan over de ingebracht amendementen. De indieners
van moties en amendementen mogen hun voorstel in een halve minuut toelichten. Wanneer
het bestuur aangeeft om het amendement aan te nemen wordt alleen nog gevraagd of de
leden akkoord zijn of dat het in niet stemming moet worden gebracht. De leden gaan
stemmen door middel van de stemkaarten. De amendementencommissie zal de uitslagen
van de stemmingen bijhouden.
De motie over stijl, leidt tot het voorstel om nog een eindredacteur te vragen de het vast te
stellen programma te redigeren. Dit voorstel wordt aangenomen.
Bij Amendement 185 is op verzoek van de leden een korte discussie gehouden. Er wordt
voorgesteld om het amendement aan te nemen na tekstuele aanpassing.
Het amendement over het duurzame bedrijfshuisvesting wordt een combinatie gemaakt met
het tekstuele voorstel van Jurr van Dalen. Daarna wordt het amendement in stemming
gebracht.
De zes amendementen over de luchthaven Groningen Airport Eelde worden samengevoegd
behandeld.
John Mulder stelt voor om het verkiezingsprogramma in het vervolg wel uitgebreid aan te
leveren aan de leden. Daarnaast kan er een samenvatting worden gemaakt. De leden kunnen
dan zelf bepalen welke versie ze lezen. Dit voorstel wordt afgewezen. De voorzitter nodigt
John Mulder uit, (die 26 amendementen inbracht, waarvan veel werden verworpen omdat ze
veelal te gedetailleerd voor het programma waren), om zijn kennis in te brengen in de
komende themabijeenkomsten.
De voorzitter sluit dit onderdeel onder dankzegging van de schrijvers van alle ingebrachte
amendementen.

5. Verkiezingsprogramma
De leden worden gevraagd of ze instemmen met het verkiezingsprogramma onder te titel
“Nieuwe energie, voor iedereen! , nadat de ingebracht moties en amendementen zijn
meegenomen.
De leden stemmen unaniem in en geven het vertrouwen aan het bestuur om te zorgen voor
een goede eindredactie.
Marga Kool spreekt haar waardering uit naar het bestuur, dat dankzij de goede voorbereiding
er in is geslaagd om het grote aantal moties en amendementen binnen de beschikbare tijd te
behandelen.
6. Voorstellen van de top tien van de kandidatenlijst
De voorzitter vraagt Anry Kleine Deters naar voren te komen en de top 10 kandidaten voor
de Provinciale Verkiezingen 2019 aan de leden voor te stellen.
Met de slogan: “Nieuwe energie, voor iedereen!” opent Anry haar voorstelrondje. De heer
Hans van der Meer kon helaas niet aanwezig zijn. De andere kandidaten worden één voor
één naar voren gevraagd en kort voorgesteld. De kandidaten zijn: Henk Pragt, Adinda
Bornkamp, Joey Koops, Bouchra Zouine, Jolet Dingen, Romy Dekker, Gonnie Niemeijer en
Suzanne Uildriks.

Aan de kandidaten is gevraagd om klare taal te spreken bij het campagne voeren. D66
Drenthe is op weg naar nieuwe energie.
In het verkiezingsprogramma zijn drie belangrijke actiepunten toegevoegd die met name
over de bereikbaarheid en betaalbaarheid gaan.
1 Ontwikkel de synergie tussen landelijk gebied en de woongebieden, zodat de Drenten de
verbinding weer kunnen ervaren tussen voeding, landbouw en natuur.
2 Ook zal er aandacht zijn voor extra activiteiten die ervoor zorgen dat er nieuwe dynamiek in
de dorpen ontstaat met behulp van samenwerkingsverbanden.
3 Corporaties zorgen ook voor energie voor iedereen en eerlijke energie van iedereen.
Het Cultuurbeleid is een D66 identiteit en hoort vanzelfsprekend bij D66.
De voorzitter bedankt mevouw Anry Kleine Deters en de leden applaudisseren enthousiast
richting de Kandidaat Statenleden.

7. Afsluiting
De voorzitter bedankt de leden voor hun aandacht en wenst iedereen fijne dagen toe. Graag
tot ziens op de nieuwjaarsborrel op zaterdag 19 januari 2019

