
D66 Noord-Brabant 
NOTULEN ARV 15 OKTOBER 2014 
 
- Opening 
Joes Tammel heet iedereen welkom. 
Afmeldingen zijn bij de secretaris bekend. 
 
- Mededelingen 
Campagnecommissie: 
Op eerdere vergaderingen zijn diverse commissies in het leven geroepen. Henk van der Linden ziet 
zich genoodzaakt uit deze commissie te stappen. Emiel de Lange zal deze commissie blijven leiden. 
 
Verkiezingslijst: 
Afgelopen en komende zaterdag zal stem- adviescommissie gesprekken voeren. Daarna is het aan de 
leden om hierover te stemmen. 
Termijn voor aanmeldingen voor de lijst voor provinciale staten is gesloten. Meer dan 25 
aanmeldingen voor verkiesbare plekken, in totaal meer dan 50 aanmeldingen. 
 
Gedeputeerdecommissie: 
Er is een gedeputeerdencommissie ingesteld in een eerdere ARV. Er is een profielschets en een oproep 
voor kandidaten om zich te melden gedaan.  
 
Verkiezingsprogramma: 
Komend weekend laatste slag. Daarna richting bestuur, waarna het aan de leden is om te amenderen 
en vaststellen. 
Tipje van de sluier: De titel van het programma is: Op weg naar een duurzaam, innovatief Brabant 
met werk voor iedereen. 
 
- Inhoudelijk blok : 

= Landbouwvisie   
= Bestuurskracht  
 

- Mandaatbesluit tav lijstverbindingen 
Bas Werker licht het voorstel toe. 
Na enige discussie wordt meegegeven dat: 

- We in principe op eigen kracht zullen gaan.  
- We op moeten letten wat de uitstraling is wanneer een lijstverbinding aangegaan wordt. 
- De contact op het moment  

Bovendien dienen we zeker een partij die geheel niet aansluit bij onze fundamentele uitgangspunten 
– genoemd is de Partij voor de Vrijheid – uit te sluiten. 
 
Bas Werker licht toe dat met name tempo het argument is om dit besluit te vragen. 
 
De leden stemmen in met het voorstel. 
 
- Moties voor Landelijk Congres  
Geen moties.  
 
- Speech Anne-Marie Spierings (lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen) 
 



- Rondvraag 
Tim van Hof (D66 Breda) : Motie op het landelijk congres, dumpen van synthetisch drugsafval. Typisch 
Brabants probleem. 
 
Kees Koster (D66 Waalwijk) : Kees Verhoeven komt 4 november naar Waalwijk. 
 
Roel Bouwman (Congrescommissie) : Meld u aan voor het congres van 1 november en kom vooral op 
31 oktober naar het feest! 
 
Femke Dingemans (Landelijke besluitvormingscommissie) : Er zijn nog leden gezocht voor deze 
commissie. Mensen kunnen zich nog een week aanmelden. 
 
Saskia Boelema (Landelijk Bestuur): Biedt aan dat zij zich zeker als brug tussen de regio en het 
landelijk bestuur zal  
 
We zijn druk bezig met talenten, opleidingen etc. Mensen uit de vereniging zijn hard nodig om die 
opleidingen tot een succes te maken. Mensen die daar over mee willen denken kunnen zich bij haar 
melden. 
 
Er zijn straks ook handjes nodig voor in de landelijke bus! Het gaat in maart ook over de Eerste 
Kamer, misschien spreekt dat thema u meer aan. Ook is het een interessante exercitie om uw eigen 
gedachten aan te scherpen. 
 
Er is een landelijke werkgroep bezig met de D66 Visie op 2020.  
 
Als je jezelf een talent vind, meldt je dan bij het regiobestuur! 
 
Emiel de Lange (campagnecommissie): We hebben de komende maanden nog een heleboel mensen 
nodig die ons gaan helpen om de straat op te gaan. Houd u agenda daarom alvast vrij in de laatste 
weken! 
 
Marusjka Lestrade (wethouder in Boxtel) : Hoe gaat het met de gemeentelijke campagnes? Kunnen 
we helpen? 
 
15 november kunnen jullie daar aan bijdragen! Na afloop van de volgende regionale bijeenkomst 
zullen we – in ruil voor een broodje – gaan flyeren. 
 
Ton van Haperen (uit Oisterwijk) : Kandidaat voor de Staten heeft zich teruggetrokken vanwege 
ongelukkige procedure. Zijn er anderen afgevallen als gevolg van hetzelfde ongenoegen? 
Nee. 
 
15 november kennismaking met kandidaten voor PS2015 in Den Bosch 
17 december ARV in Bergen op Zoom 
 
- Sluiting 


