
 

 1 

Verslag Algemene Regiovergadering D66 Drenthe  
23 november 2019 
Borger 
 
 
 

Aanvang: 10.00 uur 
Ca. 35 aanwezigen, 11 afzeggingen ontvangen 
voorzitter: Bob Bergsma 
notulist: Karin Zwiers 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 

Bob heet allen welkom in het Hunebedcentrum en opent de vergadering.  
Agendapunt 6 komt op verzoek van de indiener te vervallen. De agenda wordt met deze wijziging 
vastgesteld. 
 

2. Vaststellen verslag ARV 25 mei 2019 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Bestuurszaken 

 

 a. Verslag eerste halfjaar als voorzitter 

Bob blikt terug op een aantal bijeenkomsten (o.a. teamdag regiobestuur, themabijeenkomsten over 

onderwijs en duurzaamheid, bijeenkomst gemeenteraadsfracties met PS-fractie, landelijke kick-off 

Scholenreis in Emmen en het afdelingsvoorzittersoverleg). Met dergelijke bijeenkomsten beoogt het 

bestuur de samenwerking en verbinding op lokaal en regionaal niveau mogelijk te maken en in stand te 

houden en leden daarbij te betrekken. 

Romy Dekker en Thomas Hoekstra (leenstelsel) en Wilfried de Jong (gemeentefinanciën) hebben op het 

landelijke congres moties ingediend. Hoewel de motie van Romy en Thomas niet is aangenomen, is het 

onderwerp wel op de agenda gezet, mede door de plaatsing van een opiniestuk van hun hand in het 

Algemeen Dagblad. De motie van Wilfried is wel aangenomen. Wilfried kon vandaag niet aanwezig zijn, 

maar heeft laten weten dat het succes van zijn motie mede te danken is aan de motieschrijfavond die in 

oktober in Groningen is georganiseerd. Wilfried wil graag in Drenthe ter voorbereiding op het volgende 

congres ook een schrijfbijeenkomst organiseren. Het bestuur lijkt dit zeker een goed idee. 

Ten slotte meldt Bob dat er contact is gelegd met de besturen van Groningen en Friesland met 

betrekking tot de organisatie van een noordelijk congres. Ignas Minnema (penningmeester Friesland) 

meldt dat op de ARV in Friesland een motie zal worden behandeld waarin het bestuur wordt verzocht 

verdergaande samenwerking met de regio’s Groningen en Drenthe te onderzoeken. 

 

b . Bestuursvacature Talent en opleiding/Jongerenzaken 

Het bestuur is nog in gesprek met o.a. de Talentencommissie over de invulling van deze bestuursfunctie. 

Als het profiel gereed is, zal de vacature worden opengesteld.  

Karel Eggen merkt op dat het moeilijk is om jongeren te engageren voor de politiek. Bob geeft aan dat dit 

punt in combinatie met de invulling van de vacature wordt meegenomen.  

 

c. Vaststellen begroting 2020 

Erik Belder, penningmeester, geeft een toelichting op de financiële stukken.  

Een deel van de begrote bedragen voor 2019 is niet uitgegeven. Deze gelden worden gereserveerd voor 

2020.  
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Vervolgens staat Erik stil bij het voorstel Duurzame Partijfinanciering van het landelijk bestuur om de 

landelijke weerstandsreserve te verhogen door middel van bijdragen vanuit de algemene reserves van 

de regio’s en afdelingen. Dit voorstel is op het congres in Brede aangehouden, omdat er nog 

onduidelijkheden zijn, b.v. of de maatregel eenmalig of structureel zal zijn. Naar verwachting wordt een 

(aangepast) voorstel in het voorjaar opnieuw voorgelegd aan de leden. Niels Strolenberg meldt dat de 

afdeling Hoogeveen tegen het voorstel is en vraagt het bestuur te onderzoeken of de Drentse afdelingen 

een gezamenlijk standpunt kunnen innemen. Erik meldt dat het bestuur in principe niet tegen het 

voorstel is, aangezien de huidige landelijke weerstandsreserve mogelijk niet toereikend is als b.v. door 

tussentijdse verkiezingen grote wijzigingen optreden. Daarnaast wordt alleen een bijdrage gevraagd uit 

algemene reserves. Niels ziet hierbij mogelijk een neveneffect, waarbij de leden hun individuele bijdrage 

op lokale bijeenkomsten, die ook in de algemene reserve komt, zullen heroverwegen. Ignas meldt dat het 

voorstel ook behelst dat de regio’s en afdelingen zo nodig een beroep op de landelijke reserve kunnen 

doen. Erik concludeert dat er nog veel afwegingen met betrekking tot het voorstel zijn en adviseert de 

afdelingen niet te veel geld op te potten. Op verzoek van Anry Kleine Deters zal Erik in de aanloop naar 

het volgende congres een bijeenkomst beleggen voor de penningmeesters van de afdelingen. Zal daarbij 

een lid van de commissie die het voorstel heeft opgesteld uitnodigen. 

De begroting 2020 laat een begroot tekort zien. Over de wenselijkheid hiervan wordt kort 

gediscussieerd. Johannes Prakken stelt voor de post giften/schenkingen zodanig te verhogen dat het 

begrotingstekort/-overschot op € 0, 00 uitkomt. Met deze wijziging wordt de begroting door de 

vergadering goedgekeurd. 

 

4. Actualiteit 

 

a. Nieuws uit de Statenfractie 

Bouchra Zouine en Gonnie Niemeijer praten de aanwezigen bij. Zij zijn trots op de wijze waarop Henk 

Pragt en Anry Kleine Deters er met toewijding, geduld en energie in geslaagd zijn een hechte, 

goedwerkende fractie tot stand te brengen. Als behaalde successen kunnen worden genoemd: 

− Op dit moment is de landbouw een lastig onderwerp, dat vraagt om anders en in verbinding te 

kijken naar landbouw, natuur en economie. De D66-motie verduurzamen boerderijen, passend 

in het landschap is aangenomen, waarbij ook LTO en Milieu- en Natuurfederatie samen zijn 

betrokken. 

− Ook de D66-motie die pleitte voor meer oplaadpunten bij OV-knooppunten is aangenomen en 

zal worden gerealiseerd. 

De vele werkbezoeken en het commissiewerk worden gedeeld door de fractieleden om zoveel mogelijk 

het D66-geluid Nieuwe Energie voor Iedereen te laten horen en ook zelf onderwerpen op de agenda te 

krijgen. B.v. met betrekking tot de investeringsagenda van de Provincie, waarvoor een aanvraag zal 

worden gedaan voor de vergroening van schoolpleinen. Afdelingen en leden kunnen ook ideeën of 

plannen, passend bij het verkiezingsprogramma en/of de eigen gemeente, doorgeven aan de fractie. En 

iedereen is van harte welkom op de steunfractievergaderingen.  

Op verzoek van Johan Prakken zal de fractie de door hen in te dienen moties voortaan naar de 

afdelingen sturen.  

Margreet Mulder vraagt wat de fractie op het gebied van kunst en cultuur doet. Gonnie meldt dat de 

provincie al veel op dit gebied doet, maar dat D66 daar zelf ook wel iets aan wil toevoegen. Concrete 

plannen zijn altijd welkom; Jolet Dingen is 1e woordvoerder op dit gebied. Miriam van Dijk meldt dat 

tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst ook aandacht zal zijn voor kunst en cultuur.  

Frederik van Lookeren Campagne informeert naar het intrekken van de stikstofregels door de provincie. 

Bouchra meldt dat Anry in de Provinciale Staten daadkrachtig heeft gereageerd en heeft aangegeven dat 

democratische principes altijd moeten worden gehanteerd. 

Heleen van Bruggen maakt de fractie een compliment met hun inzet. 
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b. Aankondiging bijeenkomsten  

Romy Dekker en Dennis Klingenberg organiseren op 11 december een kerstdiner voor jongeren tot 30 

jaar. Doel is behoeften van deze leden te peilen en te onderzoeken hoe deze groep meer zichtbaar en 

actief te krijgen binnen onze partij. De bijeenkomst is ook voor niet-leden. Romy roept de aanwezigen op 

om de uitnodiging door te geven aan jongeren in hun omgeving. Niels en Karel bieden aan om posters op 

te hangen in scholen in Hoogeveen en Emmen. Anry biedt namens de fractie aan de posters te 

bekostigen. Ook wordt de tip gegeven de bijeenkomst op social media aan te kondigen, zodat deze 

gedeeld kan worden.  

Verder worden de volgende bijeenkomsten aangekondigd: 

− Steunfractievergaderingen 27 november 2019 en 15 januari 2020. Fractiemedewerker Helma 

Kiewiet verzoekt leden zich zo mogelijk van tevoren op te geven via 

fractiemedewerker@d66drenthe.nl  in verband met het regelen van een zaal met voldoende 

ruimte op het Provinciehuis. 

− Nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari 2020. Namens de Tweede Kamerfractie zal Vera Bergkamp 

opnieuw aanwezig zijn.  

−  Noordelijk Congres. Het is de bedoeling dit samen met de regio’s Friesland en Groningen te 

organiseren. Margriet Drijver, ambassadeur van het Els Borst Netwerk, stelt voor het thema 

diversiteit dan aan bod te laten komen. 

Verschillende aanwezigen melden zich aan om te helpen. Andere leden die willen helpen met de 

organisatie van de nieuwjaarsbijeenkomst of het noordelijk congres kunnen dit doorgeven aan 

bestuur@d66drenthe.nl.  

 

5. Rapportage Evaluatiecommissie PS2019 

Pepijn Vemer geeft namens de commissie – verder bestaande uit Margriet Drijver en Willem Boeke - een 

toelichting op de rapportage.  

De commissie stelt voor dat het bestuur een aantal suggesties en leerpunten op een nader tijdstip ter 

discussie en besluitvorming voorlegt aan de leden. Zo worden b.v. genoemd: 

− het aantal kandidaten op de lijst 

− hoe ziet de nazorg eruit 

− hoe wordt omgegaan met ‘niet-digitale’ leden 

− de status van de LAC 

− van tevoren de wijze van evalueren vastleggen 

Naar voren komt ook dat als er door onverwachte omstandigheden geïmproviseerd moet worden, het 

van belang is dat het bestuur dan duidelijk en bereikbaar is en aangeeft hoe leden invloed kunnen 

uitoefenen op eventuele wijzigingen in de procedure. 

Suzanne Uildriks heeft de periode als zeer positief en inspirerend ervaren. Informeert bij de commissie 

of er ook positieve uitkomsten zijn? De commissieleden noemen de grote betrokkenheid, spreiding van 

kandidaten, bereidheid tot evalueren en dat Drenthe echt één geheel is. De leerpunten liggen vooral op 

procedureel vlak. Margriet geeft aan dat met veel mensen gesproken is en bedankt hen daarvoor. De 

aantekeningen daarvan zal de commissie vernietigen. 

Bob kondigt aan dat de rapportage van de evaluatiecommissie binnenkort naar alle leden in Drenthe 

verspreid zal worden. Het bestuur gaat nog apart met de evaluatiecommissie in gesprek en zal zeker 

terugkomen op de genoemde leerpunten. Ook de onlangs ontvangen landelijke evaluatie van de PS-

verkiezingen neemt het bestuur daarin mee. Bob bedankt de commissie voor het geleverde werk en 

overhandigt hen een attentie.  

 

6. CETA en de gevolgen voor Drenthe 

Vervallen. 
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7. ‘Uit het leven van een bestuurder’ 

 

Albert Trip, Pepijn Vemer en Anry Kleine Deters geven de aanwezigen een kijkje in de wereld van de 

bestuurder. Albert beschrijft de niet altijd even eenvoudige relatie met de ambtenaren en waarschuwt 

dat je moet oppassen voor fietsen met een hulpmotor. Pepijn beschrijft een leermoment met betrekking 

tot de participatie van inwoners bij besluitvorming en Anry haalt aan de hand van een aantal 

archiefstukken herinneringen op aan de start van haar politieke loopbaan. Een van de conclusies is dat de 

grootste successen vaak achter de schermen worden behaald, waarbij dan steeds gezocht moet worden 

naar het evenwicht met hoe je jezelf naar buiten toe profileert.  

Bob bedankt de drie voor hun bijdrage en overhandigt hen een presentje.  

 

8. Rondvraag en sluiting 

− Johannes Prakken merkt op dat er bij de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) veel 

verkeerd is gegaan. Toch wordt het onderzoek naar de oud-bestuurders gestaakt. Hoe staat 

D66 hierin?  

Willem Boeke geeft aan dat het zou gaan om een claim via de 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de oud-bestuurders. De verwachting is dat de 

verzekeringsmaatschappij eindeloos zal procederen om onder vergoeding uit te komen. Anry 

voegt hieraan toe dat niet volledig duidelijk gemaakt kan worden waarover men zich zou moeten 

verantwoorden, waardoor juristen weinig resultaat verwachten. In combinatie met de hoge 

juridische kosten is daarom afgezien van verder onderzoek. De PS-fractie heeft daarom ook 

ingestemd. 

Jan Top vindt dat hiervan geleerd zou moeten worden dat semioverheden niet meer 

automatisch, zonder te letten op kennis van zaken,  bestuurders aan moeten wijzen als 

toezichthouders. 

− Margreet Mulder is bij het overleg van de fracties op 12 oktober aanwezig geweest. Daar is 

gesproken over de richtingwijzers. Zij zou daar zelf wel iets in gewijzigd willen zien. Zijn er meer 

mensen die daarover willen spreken en kan dit geagendeerd worden? Bob zegt toe dat het 

bestuur deze vraag meeneemt, b.v. in de organisatie van het noordelijk congres. 

− Anry meldt dat De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen gekozen is tot Beste Congreslocatie 2019 Regio 

Noord en bovenaan staat in de landelijke verkiezingen van de beste congreslocatie. Zij roept het 

bestuur op DNK bij het landelijk bestuur onder de aandacht te brengen als mogelijke locatie 

voor een volgend D66-congres. 

− Joey Koops vraagt het bestuur al op de volgende ARV de komende verkiezingen te agenderen, 

zodat er ruim de tijd kan worden genomen voor de procedures daaromtrent. Bob zegt dit toe. 

− Erik Belder heeft voor de aanwezigen nog een attentie: de cultuurtoeristische bundel Dichter bij 

het hunebed. 

Bob bedankt ten slotte allen voor een positieve en constructieve bijeenkomst en sluit de 

regiovergadering. 

 

 
 

BESLUITENLIJST ARV DRENTHE 23 NOVEMBER 2019 

De vergadering heeft de begroting 2020 met een wijziging (verhoging post giften/schenkingen tot  

€ 395) goedgekeurd. 

 

 


