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CONCEPT - Verslag Algemene Regiovergadering 

D66 Drenthe  
27 maart 2021 

online 

 

Aanvang: 10.00 uur 

ca. 50 aanwezigen 

voorzitter: Bob Bergsma 

notulist: Karin Zwiers 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Bob opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder onze nieuwe leden. De afgelopen 

maanden zijn maar liefst 60 mensen in Drenthe lid geworden van D66. Bob kijkt met ons terug naar de 

afgelopen weken met een fantastische verkiezingsuitslag, waarbij D66 met 24 zetels de tweede partij 

van Nederland geworden is. Dit is natuurlijk te danken aan onze lijsttrekker Sigrid Kaag, maar ook aan de 

inzet van de coördinatoren en leden in de campagne. Ook in Drenthe is D66 de tweede partij geworden 

met ruim 40.000 stemmen. Dit is natuurlijk een mooie opmaat naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 

2022 (GR2022).  

 

2. Vaststellen verslag vorige ARV 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 

 

3. Verkiezingen 

a. Terugblik op TK2021 met ??? 

Bob verwelkomt rond 11 uur het herkozen Tweede Kamerlid Vera Bergkamp. Vera heeft 

bijna 30.000 voorkeursstemmen gekregen. Vera laat weten dit zeer eervol te vinden. In 

gesprek met de leden blikt zij terug op de afgelopen weken en vooruit naar de komende 

periode. Vera is vooral trots dat D66 met een optimistische en inhoudelijke houding zoveel 

stemmen heeft behaald. Zij spreekt namens de gehele fractie haar dank uit aan de leden, 

vrijwilligers en afdelingen die hieraan hebben meegewerkt. In de campagne voor GR2022 

kan ook een beroep gedaan worden op ondersteuning door de Tweede Kamerleden. De 

fractie houdt graag voeling met de regio en vragen of opmerkingen van leden/afdelingen zijn 

zeker welkom. Zo zal Vera ook de Nedersaksenlijn onder de aandacht van het 

onderhandelingsteam brengen. Vera koppelt binnenkort nog terug m.b.t. de evaluatie van 

de campagne en de portefeuilleverdeling. 

b. GR2022 

i. Deelnamebesluiten Drenthe 

Inmiddels zijn overal de deelnamebesluiten genomen. In Westerveld doet D66 weer 

zelfstandig mee, na een periode in Progressief Westerveld. Alleen Coevorden heeft 

besloten niet deel te nemen. Gijsbert Six, voorzitter Zuidoost-Drenthe, meldt dat er  

meerdere gesprekken aan vooraf zijn gegaan, met name over het probleem dat D66 

in Coevorden klein blijft en men verwacht meer invloed te kunnen krijgen door 

samen te werken met de lokale progressieve partij PAC. Een gezamenlijke lijst 

wordt door het landelijk bestuur echter  niet toegestaan. Dit proces heeft 

uiteindelijk geleid tot een negatief deelnamebesluit tijdens de ARV met 4 stemmen 

tegen en 3 voor. Janny Brinksma ziet niets in de suggestie om lid van een andere 

partij te worden om in de raad in Coevorden te komen. Zij meent dat er alsnog een 

goede lijst voor D66 Coevorden opgesteld kan worden en dat je ook als kleine 

fractie in de raad kunt samenwerken met andere progressieve partijen. Janny heeft 
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als lid in de gemeente Coevorden inmiddels een verzoek gedaan om de deelname 

opnieuw te agenderen. Gijsbert laat weten dat als dit verzoek door ten minste 10% 

van de leden van Zuidoost-Drenthe wordt ondersteund, het afdelingsbestuur een 

extra ALV zal uitschrijven. Hij benadrukt dat de procedure rond het 

deelnamebesluit op zich zorgvuldig is verlopen, waarbij alle leden in de gelegenheid 

waren om deel te nemen aan discussie en besluitvorming. 

Johannes Prakken merkt op het jammer te vinden als Coevorden niet meedoet. Hij 

weet uit ervaring dat ook een kleine fractie invloed kan hebben. Frans Marechal 

meldt dat D66 in De Wolden en Hoogeveen ook benaderd zijn door een andere 

progressieve partij. Men heeft echter bewust niet voor verder samengaan gekozen, 

juist om het eigen geluid van D66 te laten horen. 

ii. Campagne 

Het Regiobestuur biedt aan te coördineren bij een eventuele gezamenlijke inkoop 

van reclame-uitingen.  

Bob meldt ten slotte dat op 3 april de Leergang Politieke Vaardigheden voor potentiële 

raadsleden start. De inhoud van de vijf modules wordt grotendeels verzorgd door het 

landelijk bureau, maar Drenthe organiseert de leergang zelf voor de eigen leden.  Men kan 

zich nog aanmelden bij Harma van der Roest (talentontwikkeling@d66drenthe.nl). Riek 

Siertsema wijst ook op de mogelijkheid om contact te zoeken met de Talentencommissie en 

het Els Borst Netwerk voor leden die geïnteresseerd zijn in het raadswerk. Leden die 

aanmelding voor scholing nog een te grote stap vinden, kunnen natuurlijk ook contact 

opnemen met hun eigen afdeling. 

c. PS2023 

i. Vaststellen commissie-opdrachten - Er zijn geen opmerkingen, de opdrachten 

worden vastgesteld.  

ii. Instellingsbesluit Regionale Verkiezingscommissie - De ARV stemt in met het 

instellingsbesluit en de benoeming van de RVC-leden Arie de Bruijn (gekozen als 

voorzitter), Meindert Doornbos en Karin Zwiers. Ook gaat de ARV akkoord met het 

overschrijden van het maximale aantal zittingstermijn van Arie de Bruijn en 

Meindert Doornbos. Bob wenst de commissie veel succes! 

iii. Oproep leden voor de overige commissies - Het Regiobestuur roept de leden op om 

zich aan te melden voor de verschillende commissies, die dit najaar zullen worden 

ingesteld. Het bestuur zal hier in nieuwsbrieven en bij de aankondiging van de 

najaars-ARV nog op terugkomen. 

 

4. Nieuws uit de Statenfractie 

Namens de fractie praat Henk Pragt de leden bij. Hoewel de fractie van D66 klein is, wordt dankzij de 

inzet van de steunfractie en de fractiemedewerker wel veel bereikt. D66  heeft bijvoorbeeld een 

amendement ingediend waardoor de besluitvorming over verdubbeling van de N34 en de aanpak van de 

rotonde Gieten losgekoppeld werden. Over de verdubbeling kan nu apart discussie worden gevoerd. De 

twee werkgroepen Nieuwe Energie en Nieuwe Economie zorgen ook voor D66-onderwerpen op de 

agenda. Het impact ondernemen wordt nu bijvoorbeeld door de provincie opgepakt in het beleid. Leden 

die met de steunfractie of de werkgroepen willen meepraten, zijn van harte welkom en kunnen hiervoor 

contact opnemen met Jeannet Bos, via fractiemedewerker@d66drenthe.nl. Na een rondje vragen en 

antwoorden met de leden, bedankt Bob Henk voor zijn bijdragen en wenst de fractie veel succes met het 

vervolg. 

 

5. Bestuurszaken 

a. Jaarverslag 2020 - Bob blikt terug op een raar jaar. Het begon mooi met een gezellige 

nieuwjaarsbijeenkomst, maar al gauw zaten we door corona allemaal achter het scherm. 
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Desondanks is er ook het een en ander bereikt, zoals de fusies van de afdelingen Zuidwest-

Drenthe en Noord- en Midden-Drenthe, beide goed voor de slagkracht van D66 in Drenthe, 

en de organisatie van een succesvol noordelijk congres. 

Johannes informeert naar het ontbreken van Assen en Tynaarlo in de nieuwe afdeling 

Noord- en Midden-Drenthe. Bob licht toe dat de fusiegesprekken gestart zijn met zes 

afdelingen, maar dat Assen en Tynaarlo vooralsnog de afweging gemaakt hebben om 

zelfstandig door te gaan. 

b. Financiële verantwoording: 

i. Jaarrekening 2020, rapportage en advies kascommissie 

ii. Décharge bestuur voor het jaar 2020 

Penningmeester Erik Belder licht de stukken toe. Door corona is 2020 afgesloten 

met een overschot van € 750, dat is toegevoegd aan de algemene reserve. De post 

overige passiva/schulden betreft geld dat gereserveerd is voor de toekomstige 

afdracht aan landelijk. Riek Siertsema deelt namens de kascommissie mee dat zij 

volgens de landelijke leidraad alles gecontroleerd hebben en in orde bevonden en 

dat het Regiobestuur aanbevelingen uit 2019 heeft overgenomen. De ARV verleent 

het Regiobestuur daarop décharge voor het jaar 2020. 

iii. Goedkeuring Meerjarenbegroting 2022-2025 

Over een periode van 4 jaar wordt het saldo op € 0 gehouden. Tussentijds ontstaan 

tekorten i.v.m. het voeren van campagne. De ARV keurt de meerjarenbegroting 

goed. 

Herman van Os vraagt of de regio financieel bijdraagt aan de campagne voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Erik meldt dat dit niet het geval is. De afdeling is zelf 

financieel verantwoordelijk voor lokale activiteiten. Het Regiobestuur kan wel een 

coördinerende rol spelen bij gezamenlijke inkoop. 

 

6. Presentatie Dick Dijkstra en Astrid Crum - Recreatieschap Drenthe/Marketing Drenthe 

Dick en Astrid nemen ons mee in recreatie en toerisme in Drenthe. Hun beider organisaties 'wonen 

samen' in het voormalige Planetron in Diever. De organisaties kennen veel raakvlakken, maar doen toch 

verschillende dingen. Dick en Astrid vertellen hierover en lichten hun visie op de periode tot 2030 toe. 

Daaruit blijkt dat recreatie van groot belang is voor de werkgelegenheid in Drenthe, maar dat er steeds 

gezocht wordt naar de balans tussen bezoekers, bedrijven en bewoners. Na het beantwoorden van 

vragen van de leden, bedankt Bob Dick en Astrid voor hun interessante bijdrage.  

 

7. Aankondiging bijeenkomsten 

Leden zijn altijd welkom op de steunfractievergaderingen. Bob spreekt de hoop uit dat de zomerborrel, 

gepland voor 9 juli, weer fysiek kan plaatsvinden. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Bob kijkt terug op een mooie ARV met interessante gasten. Hij bedankt de leden voor hun deelname en 

sluit de vergadering. 

 
BESLUITENLIJST ARV DRENTHE 27 MAART 2021 

 

De vergadering heeft de volgende besluiten met algemene stemmen aangenomen: 

− De ARV heeft de commissie-opdrachten PS2023 vastgesteld. 

− De ARV heeft besloten tot het instellen van een Regionale Verkiezingscommissie en heeft deze  

commissie de opdracht gegeven een onpartijdige voortgang van de kandidaatstellingsprocedure 
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te waarborgen en de correcte indiening van de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de 

Provinciale Staten in 2023 te verzorgen. 

− De ARV heeft besloten in de RVC te benoemen: 

o Arie de Bruijn (voorzitter) 

o Meindert Doornbos 

o Karin Zwiers  

− De ARV heeft ingestemd met de uitzondering die wordt gemaakt m.b.t. het overschrijden van het 

maximale aantal zittingstermijnen van de commissieleden De Bruijn en Doornbos. 

− De ARV heeft het Regiobestuur décharge verleend voor het jaar 2020. 

− De ARV heeft de meerjarenbegroting 2022-2025 goedgekeurd. 


