Drenthe
Verslag ARV 25 mei 2019
Jufferen Lunsingh, Westervelde
Aanvang: 10.00 uur
ca. 40 aanwezigen, 5 afzeggingen ontvangen
voorzitter: Arjen Bosch
notulist: Karin Zwiers
1. Opening en vaststellen agenda
Arjen Bosch heet de aanwezigen, onder wie ook leden vanuit Groningen, Overijssel en het landelijk
bestuur, van harte welkom. De twee ingediende moties zullen worden behandeld bij agendapunt 8. De
agenda wordt zonder verdere wijzigingen vastgesteld.
2. Afscheid Mark Sluiter
Mark heeft in verband met zijn werkomstandigheden zijn taak als voorzitter van het regiobestuur
Drenthe neergelegd. Hij wordt toegesproken door Frederik van Lookeren Campagne, die Mark
hartelijk bedankt en hem een Maallust-bierset overhandigt. Mark deelt mee dat hij het voorzitterschap
met veel genoegen heeft uitgevoerd en zeker actief zal blijven binnen D66.
3. Vastellen verslag ARV 15 december 2018
John Mulder ziet niet alle moties en amendementen terug in het verslag. Hij geeft opnieuw aan het
verkiezingsprogramma ook op details te willen bespreken. Frederik antwoordt dat van tevoren werd
aangekondigd hoe de procedure rond verkiezingsprogramma, moties en amendementen zou
verlopen.
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de ad interim notulist Roelien de Jonge.
4. Verantwoording 2018
Jaarverslag 2018
De voorzitter blikt terug op het bestuursjaar 2018 met een aantal bestuurswisselingen, vacatures en
bijeenkomsten ter voorbereiding van de verkiezingen PS 2019. Ongeveer 30% van de leden heeft aan
de voorbereidingsbijeenkomsten bijgedragen. Hij staat o.a. stil bij het overlijden van Piet Smit,
voorzitter van de lijstadviescommissie, de voorbereidingen op de Provinciale Statenverkiezingen, de
verkiezing van de lijsttrekker en het succesvol mobiliseren van de maar liefst meer dan 50 kandidaten.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
Jaarrekening 2018
Erik Belder, penningmeester, geeft een korte toelichting en maakt Henk Pragt een compliment voor de
keurige besteding en verantwoording van het campagnebudget. Riek Siertsema laat namens de
Kascommissie weten dat er overleg met Erik heeft plaatsgevonden en dat de kascommissie de
stukken heeft goedgekeurd.
Pepijn Vemer vraagt of de post Bijdrage politiek vertegenwoordigers in de begroting dient te worden
aangepast n.a.v. de verkiezingsuitslag. Erik laat weten dat het begrote bedrag precies passend is bij
het huidige aantal vertegenwoordigers.
Decharge bestuur voor het jaar 2018
De vergadering keurt de jaarrekening 2018 goed en verleent het bestuur decharge.
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Vervolgens worden de leden van de kascommissie opnieuw door de vergadering benoemd voor het
jaar 2019:
- Riek Siertsema (2e termijn)
- Bart Brinksma (3e termijn)
- Rob den Hollander (3e termijn)
5. Samenstelling regiobestuur
Kandidaat-voorzitters
Er zijn twee kandidaten die zich kort presenteren.
Bob Bergsma wil zich vooral richten op samenwerking op alle niveaus en benadrukt dat de noordelijke
vertegenwoordigers zich gezamenlijk meer mogen profileren en krachtiger opereren. Bob wil dit
proces van samenwerking faciliteren en ondersteunen en vraagt ook om meer aandacht voor
jongerenzaken. Hij wil D66 krachtig laten functioneren richting de toekomst.
Riek Siertsema licht toe dat zij zowel op provinciaal, regionaal als landelijk niveau over een groot
netwerk beschikt en werkzaamheden verricht die raken aan zowel maatschappelijke als politieke
vraagstukken. Zij wil verder op de reeds door het bestuur ingeslagen weg en wil daarnaast zorgen
voor het verder uitbouwen van het activeren van leden om te komen toe een bruisende club actieve
leden in Drenthe. Zij wil daarbij ook samenwerken met de fractie, die volgens Riek vooral naar buiten
toe opereert, waarbij het bestuur faciliteert en dient te zorgen voor voeding vanuit de leden naar de
fractie.
Vanaf dinsdag 28 mei kunnen de leden in Drenthe gedurende twee weken via e-voting hun stem
uitbrengen op een van de kandidaten voor het voorzitterschap. Het is ook mogelijk om een blanco
stem uit te brengen. Op vrijdag 14 juni 2019 zal de uitslag bekend worden gemaakt.
Kandidaat-secretaris en -campagne en communicatie
Karin Zwiers (kandidaat secretaris) en Frederik Lookeren van Campagne (kandidaat campagne en
communicatie) presenteren zich aan de aanwezigen. De aanwezige leden hebben geen behoefte aan
een schriftelijke stemming. Beide kandidaten worden bij acclamatie gekozen in het regiobestuur.
6. Toelichting op het traject ‘Sterke afdelingen’ door Lia de Ridder (Landelijk Bestuurslid
Vereniging, afdelingen en regio’s)
Lia de Ridder, lid van het Landelijk Bestuur, is samen met Thijs van Rens, verenigingsondersteuner
voor o.a. regio Drenthe, aanwezig. Lia heeft de portefeuille Vereniging, afdelingen en regio’s. Zij licht
toe dat het landelijke bestuursplan als kernpunten heeft:
- de politieke gedachteontwikkeling meer kern van de vereniging maken
- het debat daarover aanwakkeren door de drempel tussen vereniging en mensen en
organisaties daarbuiten te verlagen
Dit kunnen we doen op voor de hand liggende momenten als ARV’s en congressen, maar vooral ook
door slagkracht in de afdelingen. Hoe je dat doet hangt samen met de grootte van de afdeling en de
regio waarbinnen deze afdeling opereert. Lia praat vanmiddag hierover nog door met alle
afdelingsvoorzitters van Drenthe en de beide kandidaat-voorzitters voor het regiobestuur.
Het Landelijk Bestuur biedt de regio’s ondersteuning, zowel ten aanzien van een goed georganiseerde
basis als door opleidingen om te leren actief politiek te bedrijven en door het delen van best practices.
Ten slotte wil het Landelijk Bestuur bereiken dat er meer verbinding komt tussen de partij en de nietactieve leden, die wellicht door werk of andere activiteiten nuttige inzichten of ervaring kunnen
bijdragen.
Jurgen Elshof (Groningen) informeert naar de plannen van het Landelijk Bestuur omtrent de
doorstroom van JD naar D66. Lia meent dat dit door afdelingen dient te worden opgepakt door
concreet contact te houden met zowel actieve als niet-actieve JD-leden, waar veel potentie kan zitten.
Er wordt vanuit de leden opgemerkt dat het inderdaad van belang is niet alleen de young
professionals van Route66, maar ook JD-leden. die naast student b.v. ook al werknemer of
ondernemer kunnen zijn bij de partij te betrekken en dat dit ook geldt voor sympathisanten (niet2

leden). Lia geeft aan dat dit de aandacht van het Landelijk Bestuur heeft en dat het wordt
meegenomen tijdens de kaderdag in juni en op het najaarscongres.
7. Pauze
8. Actualiteit
Update vanuit de PS-fractie
Anry Kleine Deters bedankt namens de top 10-kandidaten de twaalf afdelingen voor hun steun en reikt
hen het boekje Het touwtje uit de brievenbus & Katoren revisited van Jan Terlouw uit. Volgens Anry is
het niet 12 afdelingen + 1 statenfractie, maar 12 afdelingen = 1 statenfractie. De uitgebreide fractie
(statenleden aangevuld met de zes overgebleven kandidaten) heeft dan ook het voornemen na de
zomer maandelijks een van de afdelingen te ontmoeten en zo bij alle Drentse afdelingen betrokken te
blijven.
Helaas neemt D66 geen deel aan het College van de provincie. Wel is de fractie door het zittende
college gepolst of en zo ja, hoe D66 constructief wil bijdragen. De fractie staat hiervoor open en zal de
samenwerking zoeken, met name daar waar het mogelijk is eigen punten te realiseren. B.v. op het
gebied van duurzaamheid, waar Groen Links het lijkt te laten liggen in de het collegeprogramma.
Karel Eggen vraagt naar de discussie over de mogelijke onverenigbaarheid van functies bij de
Statenleden. Anry geeft aan dat je daar helder over moet zijn. Zo is ze zelf gestopt als toezichthouder
bij Monumentenwacht. Ze heeft dan ook moeite met b.v. het commissariaat bij FC Emmen van
gedeputeerde Cees Bijl [Inmiddels is bekend geworden dat Cees deze functie heeft neergelegd, not.].
Een van de leden informeert naar de regiodeal. Anry geeft aan dat het voorstel acceptabel is, maar
dat over de uitwerking de meningen nog uiteen kunnen lopen en gesproken moet worden.
Ten slotte deelt Anry mee dat een aantal reacties is binnengekomen op de vacature voor een
fractiemedewerker. De procedure loopt nog.
Waterschappen
Frederik loopt de verschillende waterschapsverkiezingen langs. Water Natuurlijk is de grootste partij
geworden en er zitten verschillende D66-leden in de dagelijkse besturen van de waterschappen.
Helaas is bij Noorderzijlvest de restzetel naar 50 Plus gegaan.
Europese verkiezingen
John Mulder licht toe hoe hij samen met Raquel Garcia Hermida-Van der Walle actief is geweest in
het noordelijke campagneteam. Ondanks mails en oproepen is D66, dé pro-Europese partij, echter
relatief onzichtbaar geweest in de provincie. Vanuit de leden wordt gemeld dat aankondigingen relatief
kort van tevoren ontvangen werden. Ook waren er technische problemen met de verspreiding van
mails, waardoor niet iedereen werd bereikt. Maar leden kunnen natuurlijk ook in actie komen als zij het
idee hebben dat er niet voldoende wordt georganiseerd.
John wil graag met het bestuur in gesprek over het instellen van een permanente
programmacommissie voor Friesland, Groningen (provincie en stad) en Drenthe.
De voorzitter staat open voor dialoog, meent dat het van belang is te leren van de ervaringen met de
verkiezingen, onderstreept het belang van samenwerking met andere regio’s, zoals nu met Overijssel
bij de evaluatie van de verkiezingen en bedankt John voor zijn inzet in de campagne.
Moties
John Mulder licht de door hem ingediende moties kort toe en beantwoordt vragen vanuit de leden.
Motie 1 stelt voor een ledenraadpleging te organiseren bij collegedeelname, zodat leden kunnen
controleren of punten uit het verkiezingsprogramma terug te zien zijn in het collegeakkoord.
Vanuit de leden wordt opgemerkt dat een dergelijke raadpleging de onderhandelingspositie van de
lijsttrekker beperkt.
Het bestuur ontraadt de motie. Behalve John, steunt niemand de motie er zijn ook geen blanco
stemmen. De motie wordt verworpen.
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Motie 2 stelt voor dat de fractie een bindend correctief referendum agendeert en onderzoekt.
Het bestuur ontraadt de motie. Vanuit de leden wordt opgemerkt dat dit een grondwetswijziging zou
vereisen en dat dit geen taak van de provinciale fractie is.
Het bestuur ontraadt de motie. Behalve John steunt niemand de motie er zijn geen blanco stemmen.
De motie wordt verworpen.
In de vorige ARV diende John 6 moties en 27 amendementen in, die bijna allemaal zijn verworpen.
Vanuit de leden wordt aangegeven dat Johns inspanningen gewaardeerd worden, maar dat het
zoeken van de dialoog om een breder draagvlak te vinden, wellicht een betere manier is om de koers
te beïnvloeden, dan het op deze manier indienen van moties en amendementen. .
9. Overige bestuurszaken
Samenwerking bestuur-fractie
Henk Pragt benadrukt dat de nieuwe fractie graag met allen in vertrouwen wil samenwerken. Fractie
en bestuur hebben afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking. De belangrijkste afspraken
worden gepresenteerd, waarbij de fractie de politiek doet en het bestuur de vereniging runt. Ook zal er
worden samengewerkt bij de organisatie van themabijeenkomsten, waarbij de bijeenkomsten langs
afdelingen gaan rouleren.
Benoeming vertrouwenspersoon
Heleen schetst kort het voortraject – thema integriteit binnen D66, bijeenkomst politieke partijen met
Jetta Klijnsma – dat heeft geleid tot de wens een vertrouwenspersoon voor D66 Drenthe aan te
stellen. De vertrouwenspersoon kan worden ingezet bij ongewenste omgangsvormen, bij schendingen
van integriteit en bij bestuurlijke onenigheid. Het bestuur heeft hiervoor Petra Boelhouwer benaderd
en haar bereid gevonden de taak van vertrouwenspersoon op zich te nemen. Petra, D66-lid, jurist en
woonachtig in Westerbork, stelt zich aan de aanwezige leden voor. Desgevraagd geeft ze aan dat zij
bereid is de vanuit landelijk aangeboden opleiding voor vertrouwenspersonen te volgen.
Instelling van Evaluatiecommissie PS2019 (vz Pepijn Vemer)
Pepijn Vemer gaat met Margriet Drijver en Willem Boeke (Overijssel) het gehele proces rond de
campagne van de Provinciale Statenverkiezingen door middel van interviews en mogelijk een enquête
evalueren en vooral vaststellen wat we daarvan kunnen leren voor een volgende campagne. De
commissie streeft ernaar de rapportage in het najaar aan de ARV te presenteren. Het bestuur zal de
evaluatieopdracht op de site zetten.
Talentencommissie/Masterclass Noord-Nederland
Heleen van Bruggen doet kort verslag van de bijeenkomst van alle talentencommissies in Driebergen.
Er wordt goed geïnvesteerd in opleiding en talentontwikkeling en er is waardering voor de steun vanuit
landelijk. Heleen kondigt voor volgend jaar een Masterclass Noord-Nederland aan voor een brede
doelgroep. Daarnaast komen er een leergang politieke vaardigheden en reflectiegesprekken voor de
zittende en opvolgende gemeenteraadsleden.
Ten slotte deelt Heleen mee dat ze stopt als bestuurslid. Het wordt te veel om dit nog met haar andere
werkzaamheden te combineren. Zij blijft wel actief in de Talentencommissie en in het Els Borst
Netwerk. De voorzitter stelt dat de provincie Heleen en haar drive zal missen. In een volgende
bijeenkomst zal worden stilgestaan bij het vertrek van Heleen.
10. Rondvraag en sluiting
Een van de leden verzoekt een volgende bijeenkomst te houden op een locatie die beter bereikbaar
is met het openbaar vervoer. De voorzitter zegt toe daarop te letten.
Lia de Ridder maakt de vergadering een compliment voor het in korte tijd en in goede harmonie en
met grote betrokkenheid afhandelen van een veelheid van onderwerpen.
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
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BESLUITENLIJST ARV Drenthe 25 mei 2019
De vergadering heeft
− het bestuursjaarverslag 2018 goedgekeurd
− het bestuur decharge verleend voor het jaar 2018
− Riek Siertsema (2e termijn), Bart Brinksma (3e termijn) en Rob den Hollander (3e termijn) benoemd
in de kascommissie 2019
− Karin Zwiers (kandidaat secretaris) en Frederik Lookeren van Campagne (kandidaat campagne
en communicatie) bij acclamatie gekozen in het regiobestuur
− motie 1 Ledenraadpleging concept coalitieakkoord verworpen
− motie 2 Bindend correctief referendum verworpen
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