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1. Verslag ARV (zie website D66 Noord-Brabant): wordt ongewijzigd vastgesteld 
2. Jaarrekening 2012 ter kennisname (zie website D66 Noord-Brabant): de 

aangebrachte wijzigingen worden voor kennisgeving aangenomen. De 
penningmeester wordt gedechargeerd. 

3. Vacatures regiobestuur 
Er hebben zich voor de 2 bestuurszetels bij het bestuur 2 kandidaten gemeld: 
Mw. Birgit Cordes en Mw. Latifa Cherrabi. Vanwege persoonlijke 
omstandighedemn is Mw. Cherrabi verhinderd de ARV bij te wonen. Besloten 
wordt Mw. Cordes te benoemen als algemeen bestuurslid. De verkiezing van 
Mw. Cherrabi wordt naar de volgende ARV doorgeschoven. Een ordevoorstel 
om tijdens de vergadering mogelijke kandidaten zich te laten melden wordt 
afgewezen. 

4. Permanente programma Commissie 
Namens de permanente programmacommissie licht Marcel Geerts de door hen 
opgestelde notitie Duurzame energie toe. Op basis van stellingen wordt nader 
discussie gevoerd over de voorgestelde lijn. De ppc zal de opmerkingen 
verwerken in een definitieve notitie en deze definitief aan het bestuur 
aanbieden. 
Door de bestuurlijk coordinatorvan de ppc, Suat Kutlu, wordt voorgesteld om als 
nieuw onderwerp Verkeer en mobiliteit op te pakken. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. Een ieder wordt uitgenodigd deel te nemen aan de werkgroep 
die dit onderwerp nader gaat uitwerken. 

5. Voorbereiding najaarscongres (voor onderliggende stukken zie landelijke 
website) 
Behandeld wordt de motie, ingediend door R. de Bruijn, inzake de behandeling 
van het Europese verkiezingsprogramma. Strekking van de motie is het ruim de 
tijd nemen voor de behandeling en daartoe het voorjaarscongres reeds op 
vrijdagavond te laten beginnen. 
De ARV neemt de motie over. De motie zal ingediend worden op het 
najaarscongres van 2 november a.s.. 

6. Werkplan 2013 – 2014, concretisering (zie website D66 Noord-Brabant) 
De ARV gaat akkoord met de concretisering van het werkplan met de 
constatering dat het werkplan uitgebreid is. 

7. Van de fractie 
Gemeld wordt dat Tineke Klitsie met diverse verwondingen thuis op bed ligt. Zij 
kan daardoor niet aanwezig zijn. Plenair lichten de fractieleden  de belangrijkste 
actuele onderwerpen van hun portefeuille toe. Daarna wordt in ronde 
tafelgesprekken per fractielid nader gediscussieerd. 


