CONCEPT - Verslag Algemene Regiovergadering
D66 Drenthe
24 oktober 2020
online
Aanvang: 10.00 uur
38 aanwezigen, 1 afzegging ontvangen
voorzitter: Bob Bergsma
notulist: Karin Zwiers

1. Opening en vaststellen agenda
Bob heet allen welkom en opent de vergadering. Het zijn bijzondere tijden door corona. In maart
moesten we daardoor nog de ARV cancelen. Voor vandaag was een mooi programma voorbereid in het
Drents Museum, maar ook dat moeten we nu uitstellen. Ook andere activiteiten konden niet doorgaan
en dit heeft gevolgen voor de betrokkenheid van de leden. Via Zoom kunnen we nu in ieder geval elkaar
wel ontmoeten. Ook het Noordelijk Congres werd op het laatste moment omgezet in een online
evenement. Dit was een geslaagd congres met goede sprekers en discussies. De regiobesturen hebben
hiervoor complimenten van het landelijk bestuur ontvangen en Bob bedankt de organisatoren voor hun
inzet en spreekt zijn trots uit over de positiviteit en samenwerking in het noorden.
Helaas werd de indieningstermijn voor amendementen op het verkiezingsprogramma op 23 oktober
gezet, waardoor er niet op de ARV over kan worden gestemd. Afgelopen week heeft het Regiobestuur
leden echter de mogelijkheid geboden om via de nieuwsbrief voldoende steunverklaringen te
verzamelen voor hun amendementen.
Een heugelijk feit is de groei van het aantal leden. De laatste maanden waren dat er in Drenthe maar
liefst 38.
2. Vaststellen verslag vorige ARV
Jurr van Dalen heeft een vraag gemaild n.a.v punt 5: Evaluatie. De verspreide rapportage van de
Evaluatiecommissie lijkt incompleet te zijn. Dit betreft informatie over/van individuele personen. Zoals
afgesproken is die weggelaten uit de openbare rapportage.
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Bericht van Landelijk Bestuur door Wietske Veltman (vereniging & opleiding)
Wietske sluit zich aan bij Bob en spreekt haar dank uit voor het organiseren van een professioneel en
inhoudelijk goed congres.
Er is veel positieve energie in de partij in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Het 'SigridKaag'-effect zorgde al voor 600 nieuwe leden.
Anry informeert naar de stand van zaken rond de verkiezingen. Wietske meldt dat vandaag de tweede
selectieronde wordt gehouden voor de kandidatenlijst, die in november aan de leden zal worden
voorgelegd. Ook de campagne is gestart, met name op social media. Ondertussen wordt - ook door
andere partijen - gezocht naar wat er fysiek mogelijk zal zijn bij een campagne in tijden van corona. Voor
online-activiteiten is op het landelijk bureau nu een studio ingericht, waarmee programma's of streams
uitgezonden kunnen worden. Op deze manier gaan nu b.v. ook de kennisdagen voor nieuwe leden weer
door. Het landelijk bestuur investeert ook in het opleidingsprogramma inclusief een online aanbod. Karin
Zwiers geeft aan dat online bijeenkomsten voor leden buiten de Randstad een voordeel zijn. Voorheen
waren b.v. bijeenkomsten van thema-afdelingen door de weeks 's avonds in Utrecht of Den Haag. Online
is het voor iedereen eenvoudig om aan te sluiten. Zij hoopt dat dit zo blijft of dat er een hybride vorm
wordt ingevoerd. Wouter Bolier benadrukt het belang om bij online activiteiten de toegankelijkheid voor
mensen met een beperking in de gaten te houden. Wietske koppelt deze opmerkingen terug naar het
landelijk bestuur.
Zij meldt vervolgens dat door de Black Lives Matterbeweging nog meer stappen worden genomen op het
gebied van diversiteit en inclusie. Hierin wordt samengewerkt met het Els Borst Netwerk (EBN), G20 en
het Diversiteitsnetwerk. Gonnie Niemeijer heeft de Governance training van het EBN gevolgd, die van
zeer goede kwaliteit was. Wietkse lijkt het goed om hiermee door te gaan. Het bevordert dat D66-leden
actief worden in maatschappelijke organisaties, zodat daar ook het D66-geluid doorklinkt. Zij ziet ook
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mogelijkheden om vanuit het landelijk bureau ondersteuning te bieden aan D66-leden in
sollicitatieprocedures voor dergelijke posities.
Riek Siertsema deelt mee dat nu ook het Els Borst Netwerk Drenthe is opgericht. Zij is hiervan
ambassadeur en wil graag met het Regiobestuur een werkgroep of commissie oprichten op het gebied
van governance. Ook ziet zij graag een landelijk netwerk ontstaan, waar D66-leden die toezichthouder
of bestuurder bij een maatschappelijke organisatie zijn hun kennis en ervaring kunnen delen. Wietske
heeft hierover meer verzoeken ontvangen, wordt hopelijk vervolgd. Teun Jan Kootstra meldt in de chat
dat het sowieso goed is om bestuurders in vrijwilligersorganisaties in beeld te krijgen en dit dan in Mijn
D66 bij te houden. Harma van der Roest vraagt of het Talentenportaal weer geactiveerd kan worden, b.v.
voor het delen van vacatures. Wietske antwoordt dat veel leden app-groepen hiervoor hebben
opgericht, maar zij ziet ook wel mogelijkheden om het Talentenportaal verder in te zetten.
Bob bedankt Wietske voor haar bijdrage.
4.

Verkiezingen

a. TK2021
Frederik van Lookeren Campagne merkt op dat het een rare tijd is, waarin campagne-activiteiten als
canvassen en flyeren niet mogelijk zijn. Wat we wel kunnen doen is op een andere manier onze
constructief-kritische houding naar voren laten komen. Die zien we ook bij de Tweede Kamerleden en
dit heeft een positief effect op de peilingen en het ledenaantal. Het landelijke campagneteam werkt nog
aan de positionering en de boodschap van de campagne, maar in de basis gaat het om het praten over
politiek en het overtuigen in de eigen kring van familie, vrienden, collega's enz. Dit kan ook heel goed via
social media. Frederik adviseert de afdelingen nu eventueel al advertentieruimte in te kopen. Met een
langdurige overeenkomst kan het adverteren voor de Tweede Kamerverkiezingen en de
Gemeenteraadsverkiezingen gecombineerd worden. Ook is het van belang de website up-to-date te
houden!
b. GR2022
Frederik licht kort de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen toe. Op de komende ALV's staat het
deelnamebesluit op de agenda. Dit moet uiterlijk 16 maart 2021 genomen zijn. Het Regiobestuur kan
afdelingen ondersteuning bieden bij de verdere voorbereidingen op de verkiezingen. De afdelingen in
Noord- en Midden-Drenthe onderzoeken momenteel of zij hun afdelingen willen laten fuseren. Wietske
merkt op dat ook elders in het land kleinere afdelingen fuseren. Ook wordt er in afstemmingsgroepen
door raadsleden van verschillende afdelingen samengewerkt. Dit maakt het mogelijk om zelfstandig te
blijven deelnemen.
Anry Kleine Deters ziet daarbij graag dat onderscheid wordt gemaakt tussen bestuurlijke en politieke
samenwerking. Zij ziet voor kleine afdelingen graag weer de mogelijkheid voor politiek-inhoudelijk
samenwerking met andere partijen, b.v. zoals bij Progressief Westerveld. Samenwerkingen als deze
zorgen voor behoud of zelfs groei van het aantal zetels, waardoor de D66-idealen verwezenlijkt kunnen
worden. In Drenthe kennen we zes eenmansfracties, waarbij de raadsleden ontzettend veel energie en
tijd moeten steken in het raadswerk en daarvan dan soms toch weinig resultaat zien. Het risico bestaat
dat kleine afdelingen daardoor niet meer mee gaan doen aan de Gemeenteraadsverkiezingen. Lars
Hoedemakers, eenmansfractie Coevorden, en Jeannet Bos, eenvrouwsfractie Meppel, onderschrijven
deze uitspraken van Anry. Henk vreest op deze manier talentvolle D66-ers kwijt te raken. Gijsbert Six
deelt mee dat in Coevorden onlangs de samenwerking met de lokale partij PAC is onderzocht. Vanuit de
verenigingsadviseur van het Landelijk Bestuur kwam echter een duidelijk 'nee'. Hierdoor bestaat de kans
dat de leden in Coevorden een negatief deelnamebesluit gaan nemen en D66-leden op een lokale lijst
gaan staan. Gijsbert vraagt zich af of je in deze tijd nog van iemand kunt vragen om en eenmansfractie te
zijn. Wie kan dat naast zijn werk nog doen? De oude, witte man? Dat leidt al helemaal niet tot een
diverser D66. Suzanne lijkt het beter als het Landelijk Bestuur op een sturende manier gebruik zou
maken van lokal e initiatieven tot progressieve samenwerking, waarbij het D66-profiel zichtbaar blijft.
Mariska Harbers vindt het opvallend dat het Landelijk Bestuur weinig belang lijkt te hechten aan kleine
gemeenten.
Arnoud Knoeff is juist geen voorstander van politieke samenwerking met andere partijen. Hij vindt het
belangrijk trots op het 'merk' D66 te zijn. Zijn ervaring is dat een eenmansfractie met een goede
steunfractie en commissieleden zaken kan bereiken. Hij herkent D66 b.v. niet meer in Progressief
Westerveld. Arnoud laat de keuze aan de leden: je kunt je D66-lidmaatschap opzeggen en lid worden van
een lokale partij.
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Wietske heeft begrip voor de situatie. Er is inderdaad een verschil in dynamiek tussen de Randstad en de
overige regio's. De lijn van het landelijk bestuur is met name ingegeven door de vrijwilligers die door
samenwerkingen minder betrokken raakten bij D66. Zij zal de discussiepunten meenemen naar het
landelijk bestuur. Het aantal taken bij gemeenten is de laatste jaren toegenomen, waardoor er door
meerdere partijen wordt nagedacht hoe de bestuurskaart van Nederland eruit zou moeten zien en welke
perspectieven verschillende vormen van samenwerking zouden kunnen bieden. Voor GR2022 geldt
echter nog de huidige situatie, maar wie weet hoe het er over acht jaar uitziet.
Bob sluit hiermee de discussie over dit onderwerp. Het Regiobestuur zal de komende tijd in gesprek
blijven met de afdeling Zuidoost-Drenthe over de situatie in Coevorden. Anry vraagt daarbij de tijd in de
gaten te houden i.v.m. de procedures rond deelname.
c. PS2023
i. Tijdpad en procedures
Karin deelt mee dat het Regiobestuur de organisatie rond de Provinciale Statenverkiezing serieus en
vroegtijdig oppakt, zodat er ruim de tijd is om een en ander goed voor te bereiden en met heldere
procedures te werken. Vorig jaar heeft Pepijn Vemer tijdens de ARV namens de evaluatiecommissie een
aantal aanbevelingen gedaan, o.a. met betrekking tot de Lijst Advies Commissie en het tijdig informeren
van elkaar en de leden bij onverwachtse gebeurtenissen. De verkiezingen zijn ook op landelijk niveau
geëvalueerd en met deze evaluaties en de herziene statuten en huishoudelijk reglement van D66 is het
Regiobestuur bezig met het opnieuw beschrijven van opdrachten en taken van de verschillende
commissies. Deze zullen in het voorjaar van 2021 aan de leden worden voorgelegd ter besluitvorming,
waarna de procedure rond lijsttrekker en kandidaten gestart kan worden.
ii. Leden gezocht voor de Regionale Verkiezingscommissie
Centraal in het proces staat de Regionale Verkiezingscommissie. Deze bestaat tot voorjaar 2021 uit Arie
de Bruijn en Meindert Doornbos. Vincent Veldhorst is inmiddels geen lid meer van D66, waardoor er
sowieso een vacature in deze commissie ontstaat. Landelijk Bureau organiseert in januari/februari een
eerste training voor RVC-leden, dus het Regiobestuur hoort graag snel van leden die geïnteresseerd zijn
om in deze commissie plaats te nemen. Zij kunnen dan alvast aan deze training deelnemen.
iii. Besluit niet-digitale leden
Een van de aanbevelingen van de Evaluatiecommissie is een besluit te nemen over hoe om te gaan met
leden, die niet-digitaal kunnen stemmen. Erik Belder licht het voorgenomen besluit toe. Het gaat vooral
om leden die niet digitaal kúnnen stemmen. Mensen die dat niet wíllen, kunnen daaarvoor zelf een
oplossing vinden. Henk Pragt vraagt hoe alle leden van dit besluit en de mogelijkheid om zich te melden
op de hoogte worden gesteld. Dit zal worden aangekondigd per mail. Leden van wie geen mailadres
bekend is, zullen per post worden geïnformeerd. Pepijn Vemer benadrukt het belang bij de
uitzonderingen maatwerk te bieden. Jolet Dingen merkt op dat communicatie via telefoon dan soms een
uitkomst is en Suzanne Uildriks adviseert alert te blijven op laaggeletterdheid en dat 'niet willen' soms
ter maskering van 'niet kunnen' wordt gebruikt.
Het besluit niet-digitale leden wordt met algemene stemmen aangenomen.
5. Q&A met Tweede Kamerlid
Bob heeft Marijke van Beukering van harte welkom. Marijke zit sinds dit jaar in de Tweede Kamer.
Daarvoor was ze gemeenteraadslid en wethouder voor D66. Ook zij heeft ervaring als eenmansfractie.
Ze heeft ervaren dat het dan van belang is om een paar accenten te leggen, waarmee je je kunt profileren
en aandacht kunt trekken. Zo kan vervolgens verdere groei en zelfs deelname aan het college bereikt
worden.
Kansengelijkheid is een onderwerp dat momenteel veel aandacht krijgt en past bij Marijkes portefeuille.
Zij heeft hierover ook graag contact met lokale afdelingen en regio's.
Marijke is verheugd over Sigrid Kaag als lijsttrekker. In de campagne kan ook benadrukt worden dat je
met een stem op D66 ook stemt op een goede premierskandidaat. Samen kunnen we zorgen voor een
nieuw begin!
Suzanne meldt dat er een amendement op het verkiezingsprogramma is ingediend over
schuldhulpverlening. Kan daar nu al iets mee gedaan worden door de coalitie? Marijke heeft het
amendement inderdaad al ontvangen en gaat kijken of ze er al elementen van kan oppakken, b.v. met
CDA, Groen Links en PvdA. Zeker nu met corona is het belangrijk om preventief te werken.
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Bob bedankt Marijke voor haar bijdrage en wenst haar veel succes met haar werk in de Kamer.
6.

Bestuurszaken

a. Financiële verantwoording
i. Jaarverslag 2019
ii. Jaarrekening 2019, rapportage en advies Kascommissie
iii. Décharge bestuur voor het jaar 2019
iv. Meerjarenbegroting 2020-2023
v. Invulling twee vacatures Kascommissie
De stukken worden toegelicht door Erik. We staan er goed voor. Namens de Kascommissie deelt Riek
mee dat de stukken in orde zijn bevonden. Het advies van de Kascommissie met betrekking tot het
werken met officiële facturen is inmiddels door het Regiobestuur geïmplementeerd. Er zijn twee
vacatures in de Kascommissie. Hiervoor melden zich Gonnie Niemeijer en Teun Jan Kootstra aan.
De ARV besluit met algemene stemmen het Regiobestuur décharge te verlenen voor het jaar 2019,
Gonnie Niemeijer en Teun Jan Koostra in de Kascommissie te benoemen en de begroting 2020-2023
goed te keuren.
b. Vacatures Regiobestuur
Er is één kandidaat voor deze vacature. De ARV benoemt Erik Belder met algemene stemmen voor een
tweede termijn als penningmeester van het Regiobestuur.
Arjen Bosch heeft besloten afscheid te nemen van het bestuur. Bob overhandigt hem virtueel een fles
wijn en bedankt Arjen voor zijn inzet voor het bestuur, zoals bij de vele ledenbijeenkomsten die hij heeft
georganiseerd en de rol die hij onlangs nog speelde bij het noordelijk congres. Hij zal gemist worden! De
aanwezig leden sluiten zich in de chat bij deze woorden aan. Arjen bedankt voor de attentie en roept de
leden op om zich te melden voor de ontstane vacature in het bestuur, het is een fijn team.
7.

Actualiteit

a. Nieuws uit de Statenfractie
Suzanne Uildriks blikt terug op de afgelopen anderhalf jaar en de behaalde successen in de Staten, zoals
op het gebied van laadpalen en kleine windmolens en de inbreng die de fractie heeft in de Staten- en
Commissievergaderingen. De sfeer binnen de fractie is erg goed en ieder heeft zijn thema's en
speerpunten opgepakt. Voor de komende periode zijn dit impact ondernemen, circulaire economie en
internationale samenwerking grensregio Nederland-Duitsland.
Bouchra Zouine blikt terug op de acties en standpunten op het gebied van landbouw en natuur. Deze
hangen samen, maar worden soms als tegenstellingen gezien. Dat kan zorgen voor een emotionele lading
op het onderwerp. Doorgaan op de huidige weg is echter niet houdbaar. Hoewel het een moeizame weg
is, wil de D66-fractie zich blijven inzetten om synergie tussen landbouw en natuur te creëren en
verbinding tot stand te brengen. Daarbij streeft de Fractie ook naar een integrale aanpak voor Drenthe
en samenwerking met verschillende organisaties op gebied van zowel landbouw als natuur. Een
Powerpoint-presentatie over dit onderwerp zal worden meegestuurd met het verslag. Bouchra besluit
met de melding dat leden altijd contact op kunnen nemen met de fractieleden of kunnen aansluiten bij
een steunfractievergadering.
Bob bedankt de fractieleden voor hun bijdrage en wenst hen succes bij het bereiken van de gestelde
doelen.
b. Aankondiging bijeenkomsten
De themabijeenkomst op 9 december is helaas gecanceld. Het landelijke congres zal eind november
online plaatsvinden. Het bestuur gaat ook bekijken hoe er (digitaal) invulling gegeven kan worden aan de
nieuwjaarsbijeenkomst.
8. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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Bob dankt allen voor hun bijdrage aan de boeiende discussies. Het Regiobestuur zal de ontvangen input
meenemen. Mooi dat we op vandaag online toch een ARV hebben kunnen houden. Bob bedankt de leden
voor hun deelname en sluit de vergadering

BESLUITENLIJST ARV DRENTHE 24 OKTOBER 2020
De vergadering heeft de volgende besluiten met algemene stemmen aangenomen:
− 'niet-digitale' leden:
o dat leden bij regionale verkiezingen/stemmingen, georganiseerd door het Regiobestuur
of de Regionale Verkiezingscommissie, alleen digitaal hun stem kunnen uitbrengen;
o dat de communicatie met betrekking tot de stemmingen digitaal wordt verspreid; en
o dat een kiesgerechtigd lid dat bij het Regiobestuur kenbaar heeft gemaakt dat hij/zij,
door een persoonlijke en/of materiële beperking, niet aan dit digitale stemproces kan
deelnemen, door het Regiobestuur of de daarvoor aangestelde Regionale
Verkiezingscommissie in staat zal worden gesteld zijn/haar keuze op een andere wijze
kenbaar te maken.
− het Regiobestuur décharge te verlenen voor het jaar 2019
− Gonnie Niemeijer en Teun Jan Koostra in de Kascommissie te benoemen
− de begroting 2020-2023 goed te keuren
− Erik Belder te benoemen voor een tweede termijn als penningmeester van het Regiobestuur
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