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Opening en Mededelingen  

• afmelding Voorzitter ivm vakantie 
• 3 april organiseert o.a. D66 Waalwijk een bijeenkomst over arbeidsimmigranten 
• Marielle geeft toelichting aftreden als statenlid. Marielle heeft een belangrijke 

boodschap voor aankomende statenleden: ‘Maak een duidelijke afweging of je een 
statenlidmaatschap kan combineren met je werkachtergrond (m.n. mensen die 
werken of te maken hebben met overheidszaken). 

• Ingrid Oomen is de opvolger van Marielle, aan haar zal gevraagd worden de 
volgende ARV zichzelf voor te stellen aan de leden 

• Bestuur geeft aan dat de fractie tot haar spijt verhinderd is vanwege een 
statenweekeind. 

 
Vaststellen Verslag ART december 2011 

• Het regiobestuur is van mening de ‘toon’ van een ARV weer te geven en niet te 
kiezen voor een woordelijk verslag. 

• Een lid stelt voor een halfjaarslijkse nieuwsbrief onder de leden te verspreiden met 
uitnodigingen van alle activiteiten in de regio. Het bestuur geeft aan evt 
uitnodigingen voor activiteiten als bijlage te kunnen versturen met de uitnodigingen 
ARV’s. 

• Een lid stelt dat er meer gebruik gemaakt mag worden van sociale media (in het 
bijzonder twitter). Het bestuurf geeft aan dat twitter vnl gebruikt wordt door de fractie. 
Er zijn te weinig nieuwswaardige tweets op bestuurlijkvlak. 

 
Financien 2011 

• Penningmeest geeft toelichting op de financien 2011. 
• Per Saldo meer inkomsten dan uitgaven over 2011, Hierdoor is reserveren t.b.v 

campagne mogelijk 
• Een aantal leden geven aan of er een meerjarige prognose is? Penningmeester geeft 

aan dat deze vraag een begrotingspunt is, en dat er voldoende geld zal zijn voor een 
komende campagne 

• Een aantal leden spreken de penningmeester aan over de methode van 
boekhouden. Het bestuur zal samen met een aantal specialisten vanuit de leden de 
manier van boekhouden bespreken. 

• De kascommissie heeft nog geen schriftelijk goedkeuring verstuurd en laat tijden de 
ARV mondeling weten, wel akkoord te gaan met het verlenden van decharge. 

• Middels applaus van aanwezigen is verleend aan de penningmeester 
 
Huishoudelijk regelement 
Tijdens de laatste ARV van december 2011 is uitgebreid stil gestaan bij het concept 
huishoudelijk reglement voor de Regio. Naar aanleiding van de discussie zijn nog nadere 
anpassingen verricht. Afgesproken was om het HHR ter vaststelling op deze ARV voor te 
leggen.  

• Gerk geeft toelichting. Zo wordt een extra ingelaste ARV vanuit de leden makkelijker 
(Lid 2 punt 5) 

• HHR is aangenomen door de aanwezigen.  
 
Jonge Democraten 

• Praatje Voorzitter JD brabant. 
• Jonge Democraten willen graag samenwerkern met afdelingen en regio D66 
• Een lid vraagt hoe de JD denkt over privacy vs sociale-media? De JD maakt veel 

gebruik van o.a. Facebook. Het bestuur zal samen met de JD bekijken rondom dit 
thema een activiteit te organiseren.  

 



 
Moties en Amendementen Voorjaarscongres. 

• Motie Top-/Solidariteitsbelasting; verworpen 
• Zorg over wijze van bezuinigingen door rechtse kabinet; aangenomen 
• Toptarief bij excessief hoge inkomens; verworpen 
• Evaluatie samenstelling kandidatenlijsten; aangenomen 
• Handhaving rookverbod: aangenomen 

 
Kees Verhoeven 

• Vertelt over de actuele politieke zaken, en gaat in discussie met aanwezigen. Kees 
belooft een aantal punten op te pakken en uit te zoeken die gaan om de regio. 

 
Afsluiting ARV 
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