
Notulen ARV 8 juni 2013 D66 Noord-Brabant 

Opening en mededelingen 
- Verzoek vanuit het regiobestuur: willen de afdelingen controleren of de deelname aan de 

gemeenteraadsverkiezing 2014 is gedaan richting het landelijk bureau? 
- Verzoek vanuit het regiobestuur aan afdelingen, om mutaties/wisselingen van bestuursleden 

door te geven aan landelijkbureau en regio.  
- Het regiobestuur heeft middels een brief aan het landelijk bestuur opheldering gevraagd 

over de motie afdracht burgemeesters. 

Opleidingen 
- Vanuit het bestuur wordt een toelichting gegeven aan de hand van een PowerPoint 

presentatie over opleidingen. 
- Uit onderzoek vanuit het regiobestuur verspreid over de Brabantse afdelingen blijkt dat 

lokaal veel zelf is geregeld en dat er (nog) behoefte is in Brabant naar georganiseerde 
trainingen voor aanstaande wethouders 

- Vanuit de leden komt het verzoek aan het regiobestuur om workshops georganiseerd door 
afdelingen te delen met elkaar. Het regiobestuur geeft aan dit een goed plan te vinden 

Communicatie 
- Sinds kort heeft D66 Noord Brabant een facebookpagina. Het doel is dat activiteiten en 

andere relevante zaken makkelijke gedeeld kunnen worden. Afdelingen mogen 
evenementen en aankondigen plaatsen op deze site. De site is via het zoekscherm bij 
facebook te vinden door D66 Noord Brabant in te typen. 

Verslag 2 februari 2013 
- Goed gekeurd 

Jaarrekening 
- Leden constateren dat begroting niet kloppend is. 
- De leden vragen zich af wat er wordt gedaan met het verkiezingsfonds en onder welke 

noemer dit valt binnen de begroting. Het verkiezingsfonds zal door het bestuur expliciet in de 
balans worden opgenomen. Dit fonds is beschikbaar voor de inzet bij de verschillende 
verkiezinmgen, maar vooral die voor de provinciale statenverkiezingen. Daarnaast zal een 
permanente campagnecommissie, in samenspraak met de provinciale statenfractie, worden 
ingericht. Ook de acties van deze permanente campagnecommissie kunnen in aanmerking 
komen voor bijdragen uit het verkiezingsfonds. 

- Vanuit de leden ontstaat een discussie over de inzet van de afdracht van statenleden. Wat 
wordt er gedaan met deze afdracht? De afdracht van de statenleden zullen zoveel als 
mogelijk worden ingezet voor het verkiezingsfonds. Daarnaast zal, na overleg met de fractie, 
bezien worden of voor het reilen en zeilen van de regio, zo nodig, een beperkt percentage 
hiervoor kan worden ingezet. 

- De herziene jaarrekening 2012 zal ter kennis worden gebracht van de volgende ARV. 

Werkplan 
- Leden constateren dat het werkplan niet op de website staat 



- Voorzitter geeft in een korte toelichting aan dat door het wegvallen van een van de 
bestuursleden het volmaken van het werkplan is stil gevallen. 

-  Werkplan wordt alsnog op de website geplaatst. 
- Vanuit de leden ontstaat een discussie over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen 

2014 en het onderwerp gemeentelijke herindeling. Vanuit de leden is er behoefte tot een 
samenspel en het creëren van een breed draagvlak om op dit punt gezamenlijk op te 
trekken. Tevens moet dit onderwerp uitmonden tot een plan en debat die voor iedereen 
toegankelijk is.  Men vraagt het regiobestuur om hierin een actieve bijdrage te leveren. 

- Voortvloeiend moet ook worden nagedacht over de aankomende provinciale 
statenverkiezing, en andere toekomstige verkiezingen.  

- Het landelijke bureau biedt de regio ondersteuning aan.   
- Het regiobestuur zal op dit punt zo spoedig mogelijk terugkomen. 

Terugkoppeling Permanente programma commissie 
- Vanuit de werkgroep kenniseconomie wordt een toelichting gegeven op het visiedocument 

en zijn er 3 amendementen ingediend. De amendementen worden overgenomen. 

Tweede kamerlid Gerard Schouw 
- Gerard Schouw geeft een nadere toelichting over de zienswijze van D66 over gemeentelijke 

herindeling. Mede door de decentralisatie van rijkstaken is bundeling van krachten 
noodzakelijk, zeker voor de wat kleinere gemeenten. Er wordt veel experise en know how 
gevraagd bij de uitvoering van deze taken.  
Er bestaat nadrukkelijk de voorkeur voor gemeentelijke herindeling boven het aangaan van 
gemeenschappelijke regelingen. De directe democratische controle is dan namelijk veel 
beter gegarandeerd. Benadrukt dient hierbij te worden dat herindeling juist gericht is op het 
versterken van de dienstverlening aan de burgers. In het proces van herindeling zou de 
provincie een grote rol moeten spelen. 
Tevens geeft hij aan dat in Brabant een enorm kiezerspotentieel aanwezig is. Nagedacht 
moet worden hoe dit potentieel is aan te boren. Meedoen, en daarmee zichtbaarheid, bij de 
gemeenteraadsverkiezingen is daarbij een belangrijk middel. In Brabant zijn er evenwel nog 
een groot aantal “witte vlekken”, die een nadere aanpak vergen.Waar het draagvlak nu nog 
te gering is zal in de aanloop naar de verkiezingen 2018 nu reeds actie moeten worden 
ondernomen. Het HB zal hierbij ondersteuning bieden. 
Tevens vindt er discussie binnen D66 plaats over de samenwerking dan wel het samengaan 
van de provincies en de waterschappen. Er is nog geen eindbeeld. 
Uitgangspunt bij de bestuurlijke veranderingen is dat op basis van een eindbeeld moet 
worden gewerkt naar een conceptuele benadering. Niet anders om. 

Statenfractie 
- In rondetafelgesprekken bespreken de aanwezige statenleden onderdelen van hun 

portefeuille met de leden. 

Sluiting vergadering. 


