
Notulen ARV 23 apr. 14 – 20.03uur 

 

1. Opening en mededelingen 

Er zijn enkele kleine agendawijzigingen gemeld, waarmee de vergadering instemt. 

 

Willem Loos; het bestuur heeft kort het overlijden van Willem Loos onder de aandacht 

gebracht. Hij was een van de oprichters van de afdeling De Kempen en verdient bijzondere 

aandacht. 

 

Jorrit de Boer heeft aangegeven terug te treden uit het regiobestuur. Wij bedanken hem 

voor zijn inzet de afgelopen jaren. Door de drukte rondom de gemeenteraadsverkiezingen is 

deze functie op deze ARV nog niet vacant. Dit zal de volgende ARV wel het geval zijn. 

 

Bestuurslid Ton van der Vegt heeft zich afgemeld wegens ziekte. 

 

De afdelingen Breda & Eindhoven hebben laten weten geen vertegenwoordiging te kunnen 

sturen agv eigen AAV. 

 

Ook de leden Paul de Beer, Kees Houtepen, Henk van der Linden, Eric de Bruijn, Hannah 

Bolder, Jurriën Cerneus die later deze vergadering verkiesbaar staan voor de commissies 

konden niet aanwezig zijn. 

 

Het bestuur informeert alvast dat op 8 juli de volgende ARV zal plaatsvinden. Hierbij zal 

onder meer de lijsttrekker worden verkozen. In de keuze van de locatie zal rekening worden 

gehouden met de herkomst van deze lijsttrekker om ongewenst voordeel te voorkomen. 

 

Het bestuur nodigt alle afdelingen uit om hun nieuwjaarsreceptie bij het bestuur aan te 

dragen, het regiobestuur combineert dan graag de regionale receptie met die van de 

afdeling. 

2. Rondje langs de velden mbt coalities  

Boxtel: Niet verwacht dat D66 mee zou gaan doen in coalitie.  Wethouderschap voor 

Marusjka. 

Gevolgen voor de fractie in PS zal op korte termijn bekend worden. 

Helmond: Niet in de coalitie. Prima wat ons betreft; zijn klaar voor oppositierol. 

Bernheze: Van 0 naar 3 zetels en deelname in de coalitie. Er komt ook een wethouder.  

Etten-Leur: Van 2 naar 4 zetels, tweede keer verdubbeld. Ron Dujardin na 12 jaar wethouder 

RO. Conceptcoalitieprogramma door 200 vertegenwoordigers laten beoordelen. Ook in de 

middelbare scholen besproken. 

Dongemond: In 5 gemeenten meegedaan. Drimmelen blijft met combinatiefractie in de 

Raad. Land van Heusden/Altena in combinatie, nog onderhandelingen bezig. 



Geertruidenberg: Combinatie met GL, gegroeid naar 4 zetels en 2e grootste. Vormen ook 

coalitie inclusief wethouder (waarschijnlijk van GL).  

Vught: Verdubbeling. Afgelopen 4 jaar in coalitie gezeten, die coalitie zal worden voortgezet. 

Sint-Michielsgestel: Gelijk gebleven, maar wel meer stemmen. Wethouder (portefeuille 

opzoeken) 

Tilburg: Grootste geworden. Afrondende fase van onderhandelingen, maandag waarschijnlijk 

presentatie van akkoord. 2 wethouders, onderwijs/cultuur en ‘gebiedsontwikkeling station’. 

Kempen: In 5 gemeenten meegedaan. Valkenswaard zetel behouden en oppositierol; Heeze-

Leende huidige coalitie voortgezet; Veldhoven nog in onderhandeling; In Waalre de grootste 

en leidend in de coalitieonderhandelingen en rond, nu nog wethoudersollicitatie (met 

assessment); Eersel; voor het eerst meegedaan en 3 zetels behaald.  

Cuijk: Een zetel minder; buitenspel gezet door de voormalig coalitiepartners 

Nuenen: Nog niet afgerond, D66 mee en is de grootste landelijke partij.   

Veghel: Druk aan het onderhandelen, gaan waarschijnlijk meedoen. 

 

Dank voor de inzet van alle leden! Laten we deze lijn vasthouden! 

3. Van & Naar de fractie 

Marusjka: PVV in de Staten erg groot en voorzitter van commissie Cultuur & Samenleving. Dit 

Statenlid deed mee met scanderen en werd er in de krant op bevraagd en stond achter de 

uitspraken. Fractievoorzitters – behalve PVV en CDA - van PS hebben op ‘Dag tegen 

discriminatie’ statement afgelegd. Ook CdK heeft scherpe toespraak gehouden over de 

grondrechten.  Nav uitspraken heeft de commissie discussie gevoerd of deze voorzitter aan 

kon blijven. Met veel tegendruk is hij aangebleven. 

Tineke: Landbouwdossier : Structuurvisie vastgesteld. Geen uitbreiding van veehouderij meer 

mogelijk; bovenwettelijke eisen gesteld en bij urgentiegebieden ook stank- en fijnstoftoets. 

Gezondheid is centraal komen te staan in de discussie. Door politieke truc van de PVV heeft 

de fractie tegen de verordening moeten stemmen. 

Annemarie: Ook over landbouwdossier; met PvdA besproken welke exit mogelijkheden er 

waren. Geen opties gevonden. Maar dankzij ambtelijk advies een truc gevonden die via de 

verordening niet meer mogelijk is. We hebben ook vragen gesteld over de handhaving.  

Jeroen: Komende vrijdag ook in de Staten aandacht voor de PVV-actie; ook binnen de 

commissie Integriteit blijft het onderwerp van gesprek. Verder relatief rustig op de dossier. 

Daarom ook tijd om te kijken naar de begroting van de provincie. We hebben een gezonde 

financiele huishouding, maar of het geld ook naar de juiste dingen gaat is de vraag. 

Suat: Veel dossierkennis aan het opdoen, inwerkprogramma. Snelweg tussen Helmond en 

Eindhoven, de snelheid is overdag 100km/u en ’s avonds 130 km/u. Klein stuk met veel 

verschillende snelheden. Voorstel om tot één snelheid te komen, waarbij D66 inzet op 80 



km/u.  

Ook de spoorwegen zijn actueel, in West-Brabant minder goederen treinen en rondom 

Boxmeer en Vught juist meer. 

Vanuit Vught: Graag aandacht voor de gelijkvloerse spoorlijn. Is een belangrijk punt. Suat 

staat open voor deze  meedenkreacties. 

4. Notulen ARV december 2014  

Arend en Jorrit zoeken elkaar op om dit op korte termijn op orde te nemen. 

5. Vaststellen procedure PS2015 

Tijdlijn: 

Aanpassing van sluitingstermijn kandidaatstelling en aanpassing van 15 november als harde 

datum naar flexibele datum. 

VOG: 

Verklaring omtrent gedrag: beschikbaar stellen aan stemadviescommissie, niet voor 

lijsttrekkers (aangezien daar geen SAC voor is). 

Lijstduwers: 

Vraag: Of er een maximaal aantal is? Nee. Dat zullen we niet doen. 

Vraag: Voorstel in het HR op te nemen? Zal worden meegenomen, sowieso gaan we het HR 

revatiliseren. 

Voorstel: Hou de lijstduwers goed aan de hand bij deze besluiten. 

Gedeputeerdencommissie: 

Zal de volgende vergadering worden ingesteld. 

Commissies: 

Conform het voorstel zijn de commissies als volgt vastgesteld: 

- Verkiezingscommissie: 

Eric de Bruijn (voorzitter 

Hannah Bolder 

Jurriën Cerneus 

Kees Houtepen 

- Verkiezingsprogrammacommissie: 

Sjo Smeets 

Anne-Marie Spierings 

- Campagnecommissie: 

Henk van der Linden 

Emiel de Lange 

- Stem- Adviescommissie: 

Jacqueline Versteeg (uit regio Utrecht)  

Ingrid Oomen 

Paul de Beer 



Het staat alle commissies vrij om extra hulp in te roepen. De verantwoordelijkheden zijn 

echter bij bovengenoemden belegd. 

Naar inzicht van bij de Stem- Adviescommissie, zal er een adviserende rol zijn voor 

lijsttrekker, scheidend fractievoorzitter en regiovoorzitter.   

6. Toelichting financiële stand van zaken 

Alexander als KasCo-lid was te druk om actief deel te nemen. Hij is daarvoor geëxcuseerd.  

Sjo Smeets licht namens de KasCo hun oordeel toe. Geen eigenaardigheden gevonden. Wel 

van belang is dat de penningmeester de totale autoriteit heeft over de middelen. Er is 

geadviseerd om ook een ander bestuurslid toegang te geven. Daarmee passen we het vier-

ogen-principe toe. Zal in het HR worden meegenomen! 

Er is een advies om de horecabonnetjes extra te controleren in verband met relatief hoog 

fraudegedrag. 

Er is gesproken of er een wissel van bank plaats kan vinden. Dat is echter een landelijke 

discussie. Maar we volgen het op de voet. 

Er is onderuitputting dus we roepen iedereen op om activiteiten aan te dragen. 

KasCo vraagt de vergadering om decharge te verlenen aan de penningmeester. 

De vergadering vraagt de penningmeester om een volgende keer ook de kostenposten van 

een korte toelichting te voorzien. Ook is gevraagd om posten op de begroting toe te lichten.  

7. Voorstel afdracht regeling per 2015 

Het is van belangrijk om te weten dat het geen verplichting is, maar een moreel appel.  

Deze afdracht regeling zal van toepassing zijn op de volgende Statenleden en eventuele 

gedeputeerde. 

Waarom moet dit lokaal worden geregeld? 

Dat moet nu eenmaal; we volgen wel de landelijke format.  

Er zijn voorbeelden waar wel een royement als gevolg van ‘niet betalen’ is opgenomen? 

Het voegt niets toe, immers het stuk is niet dwingend maar een moreel appel. Bovendien is 

het principieel ongewenst om dit soort zaken af te dwingen. 

Pauze 

  



Ad 1: De Van Mierlo Stichting: 

We hebben veel nieuwe Raadsleden; deze hebben een idee waarom ze lid zijn geworden. Bij 

de Van Mierlostichting wordt gewerkt aan het gedachtegoed. Daar kunnen die punten de 

theoretische context krijgen. De Van Mierlo Stichting biedt verschillende cursussen. 

Verschillende boekjes ook beschikbaar: 

Ordening op Orde: Daarin staan verschillende scenario’s hoe om te gaan met bijvoorbeeld de 

sportaccomodaties etc. 

Vóór Europa: Om het ingewikkelde verhaal waarom D66 vóór Europa is. 

Cultuur is van iedereen, voor iedereen en voor iedereen anders: Over hoe om te gaan te het 

maatschappelijk middenveld. 

Wil je meer weten waar het D66-gedachtegoed of meer lezen, neem contact op met Ivo 

Thonon. 

8. Presentatie concept beleidsplan 

Toevoegingen uit de zaal: 

Idee om de afdelingen van D66 te verbinden volgens de lijnen van bestaande 

gemeenschappelijke regelingen. 

Het bestuur zegt toe dat er een concreet bestuursplan zal worden gepresenteerd op de 

volgende afdeling. 

Er wordt opgemerkt dat het belangrijk is om de nieuwe leden aandacht te geven, dat we ook 

moeten opletten waarom de opzeggers weg gaan. Dat is zeker waar. We verbinden daarom 

de afdelingen die daar erg goed mee om gaan. Maar we kunnen niet het werk van de 

afdelingen overnemen. 

De vergadering merkt op dat ook de vraagkant in het plan op genomen zouden moeten 

worden. Daar reageert het bestuur op dat zij zich graag laten uitnodigen bij de 

bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen. We worden als bestuur ook graag 

geïnformeerd over mogelijke samenwerkingen. 

Hoe gaan we om met de JD? Ruud en Hannah hebben een goed gesprek gehad over 

mogelijke samenwerking. We zullen dit ook in het plan opnemen. 

Kan in het regioplan ook aandacht worden besteedt hoe we imago/pr in de regio kunnen 

versterken? Naast de inhoud ook de personen in beeld brengen bij de Brabanders. 

 

Ad 2: Matthijs van Miltenburg licht zijn kandidatuur toe. Bas voegt toe dat er een grote 

waarschijnlijkheid is  dat het verkiezingsfeest in Brabant zal plaatvinden. 

9. Rondvraag, afsluiting en borrel 

15 mei is er een Duurzaamheidscafe waar iedereen voor is uitgenodigd. 

Er wordt opgeroepen om in MijnD66 de interesses en deskundigheid van de leden in beeld te 

brengen. 



Er wordt opgemerkt dat de regiovergadering ver weg is voor mensen uit West-Brabant; bij de 

locatie zou ook rekening gehouden moeten worden met parkeergelegenheid. 

We hebben als bestuur besloten dat we geen vaste locatie en geen vaste tijdstippen willen. 

Dat maakt dat er voor alle leden wel een keer een mogelijkheid zal zijn om aanwezig te zijn. 

Zijn de zojuist verkozen mensen de totale commissie? 

Nee, het bestuur ziet erop toe dat de voorzitters die zojuist zijn verkozen ook de leden zullen 

betrekken. 

Er wordt aangekondigd dat de volgende ARV de functies van Algemeen Secretaris en 

Penningmeester beschikbaar zijn. 

 

 


