
  

Instellingsbesluiten Commissies PS2023   
 
 
 
 

 
 
Lijstadviescommissie  
  
De Algemene Regiovergadering van D66 Drenthe, bijeen op 22 januari 2022,   

- besluit tot het instellen van een Lijstadviescommissie (LAC)  
- benoemt Henk Pragt tot voorzitter van de commissie  
- geeft het Regiobestuur mandaat de overige leden van de commissie te benoemen  
- en geeft deze commissie de opdracht voorafgaand aan de e-voting een lijstadvies op te stellen, 

waarmee de leden van de regio worden geadviseerd over een mogelijke volgorde van de 
plekken 2 tot en met 10 van de kandidatenlijst.  

  
Campagnecommissie  
  
De Algemene Regiovergadering van D66 Drenthe, bijeen op 22 januari 2022,   

− besluit tot het instellen van een Campagnecommissie  
− geeft het Regiobestuur mandaat de voorzitter en leden van de commissie te benoemen  
− en geeft deze commissie de opdracht vorm te geven aan de campagne voor de Provinciale 

Statenverkiezingen van 2023.  
  
Programmacommissie  
  
De Algemene Regiovergadering van D66 Drenthe, bijeen op 22 januari 2022,   

− besluit tot het instellen van een Programmacommissie  
− geeft het Regiobestuur mandaat de voorzitter en leden van de commissie te benoemen  
− en geeft deze commissie de opdracht een vooruitstrevend, uitdagend verkiezingsprogramma 

samen te stellen dat draagvlak heeft onder de leden van D66 Drenthe.  
  
Evaluatiecommissie  
  
De Algemene Regiovergadering van D66 Drenthe, bijeen op 22 januari 2022,   

− besluit tot het instellen van een Evaluatiecommissie  
− geeft het Regiobestuur mandaat de voorzitter en leden van de commissie te benoemen  
− en geeft deze commissie de opdracht het proces van deelname aan de verkiezingen te 

evalueren en aanbevelingen te doen voor de volgende verkiezingen.  
  
Gedeputeerdencommissie  
  
De Algemene Regiovergadering van D66 Drenthe, bijeen op 22 januari 2022,   

− besluit tot het instellen van een Gedeputeerdencommissie  
− geeft het Regiobestuur mandaat de voorzitter en leden van de commissie te benoemen  
− en geeft deze commissie de opdracht het Regiobestuur en de nieuw te kiezen PS-fractie van 

een advies te voorzien met betrekking tot de kandidaat-gedeputeerde(n). 


