
 
Notulen ARV 16 juni 2012 
 

1. Opening en mededelingen: Geen mededelingen 
 

2. De notulen van de ARV d.d. 24 maart worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Ingrid Oomen is toegetreden tot de provinciale statenfractie. Zij stelt zich voor en 
geeft een korte toelichting over haar werkzaamheden in de fractie. 

 
4. Bestuursverkiezing: Door het vertrek van Ingo Everaard, vanwege drukke 

werkzaamheden, als secretaris is deze functie vacant. Jorrit de Boer, nu 
algemeen bestuurslid, stelt zich kandidaat voor de functie van secretaris. Voor de 
daarmee ontstane vacature algemeen bestuurslid hebben zich 2 kandidaten 
gemeld: Monique Broos en Henri van Gelder. Jorrit wordt benoemd tot secretaris 
en Monique Broos als algemeen bestuurslid. Vanwege de afwezigheid van Henri 
van Gelder wordt zijn kandidatuur naar een volgende ARV doorgeschoven. De 
vergadering geeft daarbij aan date en uitbreiding van het bestuur voor hen 
bespreekbaar is. In de eerstvolgende ARV zal een nieuwe bestuursverkiezing 
worden gehouden. 

 
5. Permanente Programmacommissie: Sjo Smeets geeft uitleg over de ppc en de 

twee lopende werkgroepen, kenniseconomie en duurzame energie. De 
vergadering vindt de werkzaamheden van de ppc nu nog onzichtbaar. In de 
laatste ARV van dit jaar zal een eerste presentatie worden gegeven van de 
resultaten tot dan toe.  
De vergadering geeft aan dat de combinatie van Sociale innovatie en 
technologische innovatie gecombineerd de aandacht vragen.  

 
6. Intermezzo: Aan Truus Houtepen wordt vanwege haar vele verdiensten voor D66, 

zowel lokaal, regionaal als landelijk, wordt de Jet de Bussypenning uitgereikt.  
 

7. Tweede Kamerverkiezingen: Een toelichting wordt gegeven over het tijdspad voor 
de verkiezingen op 12 september. Er zijn vele vragen, waarvan enkele worden 
overgenomen door het regiobestuur om verder voor te leggen aan het landelijk 
bestuur. 

 
8. Tijdens de rondvraag hebben 3 aanwezige kandidaten zich voorgesteld als 

kandidaat tweedekamerlid. 
 

9. Van de fractie: de fractie neemt de belangrijkste punten van de verschillende 
portefeuilles door. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de communicatie 
met statenfractie vs afdelingen en maatschappelijk veld. De aanbevelingen 
worden ter harte genomen en er zal worden bezien op welke wijze hieraan 
invulling kan worden gegeven. De fractie benadrukt het belang van aanwezigheid 
van besturen en fracties op de ARV’s, zodat ook in de “wandelgangen”  zaken 
met elkaar kunnen worden besproken. 


