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CONCEPT - Verslag Algemene Regiovergadering 

D66 Drenthe  
9 oktober 2021 

online 

 

Aanvang: 10.00 uur 

ca. 25 aanwezigen 

voorzitter: Bob Bergsma 

notulist: Karin Zwiers 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Bob opent de vergadering en heet allen welkom. We kijken terug op een  mooie ledenbijeenkomst in het 

Drents Museum, waar we elkaar weer fysiek konden treffen. Vandaag is de ARV online in verband met 

de korte agenda zonder formele besluitvorming. Het voornemen is de volgende regiovergaderingen 

weer fysiek te organiseren zo lang de corona-situatie dat toelaat. 

 

2. Vaststellen verslag vorige ARV 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

− Save the date! De nieuwjaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op 22-01-22. 

− Voor het landelijk congres van 13 november wil de Noordelijke Motiewerkgroep vijf moties 

indienen. Ondersteuningsverklaringen kunnen via MijnD66 en de link in de nieuwsbrief worden 

doorgegeven. 

− Bob verwelkomt Hester Duursema, nieuw lid van het landelijk bestuur met de portefeuille 

Communicatie. Hester vindt het fijn om vandaag met de leden in Drenthe te kunnen spreken. 

Het afgelopen jaar is D66 met meer dan 6000 leden gegroeid. Een dergelijke groei is ook een 

uitdaging en nodigt uit om nieuwe keuzes te maken: wat doen we nationaal, regionaal en lokaal? 

Het landelijk bestuur is bezig met een nieuw strategisch plan. Speerpunten daarbij zijn 

betrokkenheid van de leden, inclusiviteit en talentontwikkeling en opleiding. Hier zal op het 

congres aandacht aan worden geschonken.  Hester geeft ook een update over de formatie en 

roept op tot steun van de Kamerfractie in dit spannende proces.  Als er een regeerakkoord ligt, 

zullen de leden ook de gelegenheid krijgen daarop te reageren. Ten slotte nodigt ze iedereen van 

harte uit om naar het congres in Den Bosch te komen en bedankt ze iedereen die zich inzet voor 

D66. Als er vragen of suggesties zijn, kunnen leden altijd contact met Hester of het landelijk 

bestuur opnemen. 

Frederik van Lookeren Campagne vraagt of op het congres goede campagnefoto's gemaakt 

kunnen worden. Hester meent van wel, gaat dit voor hem uitzoeken. 

Joey Koops is blij met de aandacht voor talent, maar vraagt of het landelijk bestuur zich daarbij 

ook voldoende gaat richten op de noordelijke provincies, omdat die nog wel eens over het hoofd 

worden gezien. Hester neemt dit signaal mee naar het landelijk bestuur. 

Bob bedankt Hester voor haar deelname aan de ARV. 

 

4. Nieuws vanuit de Statenfractie 

Henk Pragt praat de leden bij namens de Statenfractie. Hij meldt dat Jolet Dingen gestopt is als 

commissielid. Suzanne Uildriks heeft haar opgevolgd. Jolet blijft betrokken als steunfractielid. 

Er zijn werkbezoeken gebracht aan de Waterleidingmaatschappij Drenthe en aan de 

gemeenteraadsfractie van Emmen. In november gaat de Fractie naar Meppel. Voor de periode erna 

worden weer nieuwe afspraken gemaakt. De D66-Statenfractie houdt zich bezig met onderwerpen als 
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de bloembollenteelt, het stikstofdossier en het RUD-dossier, waarbij ook wordt samengewerkt met 

gemeenteraadsfracties. Het is mooi hoe men elkaar daarin versterkt. Binnenkort staat de begroting voor 

2022 op de agenda. Er is financiële ruimte, dus D66 pakt zijn kans om daar met eigen voorstellen goede 

dingen mee te laten doen.  

Henk is verheugd over de energie die de (steun)fractieleden in het werk steken. 

Harma van der Roest merkt op dat het goed is als Statenfractie en gemeenteraadsfracties agendapunten 

met elkaar delen. De fractiemedewerker verzorgt dit, maar het gaat niet altijd vanzelf. Henk nodigt de 

raadsfracties uit om met onderwerpen die bij hen spelen naar de steunfractie te komen. 

Arnoud Knoeff vindt het ook mooi dat samenwerking nagestreefd wordt. Hij benadrukt ook het belang 

van samenwerking tussen gemeenteraadsfracties onderling. Kan interne afstemming onder leiding van 

de Statenfractie weer worden opgepakt? Henk merkt op dat het zinvol blijft dat de afdelingsvoorzitters 

na iedere ARV bijeenkomen. Bob merkt op dat het regiobestuur hier ook in kan faciliteren en initiëren. 

Ten slotte meldt Henk dat de Statenfractie graag mee doet aan campagneactiviteiten in de gemeenten! 

 

5. Vacatures Regiobestuur, voorstellen kandidaten 

Bob introduceert de kandidaat-bestuursleden. Anton Augustijn heeft zich kandidaat gesteld als 

secretaris. Karin Zwiers heeft in verband met drukke werkzaamheden de portefeuille van secretaris 

beschikbaar gesteld. Zij blijft wel aan als bestuurslid. Victorine de Graaf heeft zich kandidaat gesteld als 

bestuurslid algemeen.  

Anton en Victorine presenteren zich aan de aanwezige leden en beantwoorden hun vragen. Beiden 

hebben ruime ervaring in D66-besturen in het Noorden. Het Regiobestuur gaat na de ARV de e-

votingprocedures over de kandidaten organiseren.  

 

6. Rondvraag en sluiting 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Bob bedankt de leden voor hun deelname, spreekt de hoop uit elkaar op het landelijk congres weer te 

ontmoeten en sluit de vergadering. 

 


