
D66 Noord-Brabant 

 Notulen ARV  17 december 2014 te Bergen op Zoom 

 

1. Opening en mededelingen 

Agendapunten; 

2. Notulen ARB 15 oktober 2014 
3. Formele vaststelling kieslijst Provinciale Staten 2015 
4. Presentatie en stemming voor de functie Secretaris in het Regiobestuur 
5. Behandeling amendementen en vaststelling Provinciaal Verkiezingsprogramma 2015-2019 en 

een overzicht van de stemadviezen over de amendementen is hier te vinden.  
6. Uitslag verkiezing functie Secretaris in het Regiobestuur 
7. Rondvraag  
8. Sluiting 

 

Ad 1:

De voorzitter ligt toe wat de benadering is ten aanzien van de lijstverbindingen. In het beginsel kiest 
het bestuur ervoor om geen lijstverbindingen aan te gaan. De vergadering geeft het bestuur een 
mandaat om indien er klemmende redenen voor zijn alsnog de lijstverbindingen aan te gaan. 

 
De Voorzitter ligt de agenda toe. 
 
Tineke Klitsie, lid van de Provinciale Staten, vraagt de aandacht voor een actie ten behoeve van de 
voedselbank.  

De kascommissie wordt benoemd.  

Er wordt aandacht gevraagd voor de Nieuwjaarsborrel die op 14 januari 2015 zal plaatsvinden in 
Eindhoven.  

Ad2: 
De Notulen van de ARV van 15 oktober 2014 worden ongewijzigd vastgesteld. 

Ad3: 
Er wordt een korte toelichting gegeven op de gevolgde procedure met betrekking tot de vaststelling 
van de kieslijst.  

Ad4: 
Wim Hermans is de enige die zich binnen de termijn kandidaat heeft gesteld. Hij wordt bij acclamatie 
gekozen.  

Ad5: 
Het verkiezingsprogramma wordt besproken.  
 



Amendementen 1 tot en met 8 worden aangenomen,  
9 wordt verworpen  
10 wordt aangepast 
11 wordt overgenomen 
12 en 13 worden aangenomen 
14 en 15 worden verworpen 
16 wordt na de pauze besproken en in gewijzigde vorm aangenomen 
17 wordt afgewezen 
18 en 19 worden afgewezen 
20 tot en met 26 worden aangenomen 
27 wordt in gewijzigde vorm na de pauze aangenomen 
28 wordt onder voorbehoud aangenomen 
29 tot en met 32 aangenomen 
33 verworpen 
34 aangenomen 
35 en 36 verworpen 
37 in gewijzigde vorm aangenomen 
38 tot en met 44 aangenomen 
 
Voor een nadere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de Programmacommissie. 

Ad6: 
Is vervallen 

Ad7: 
Gepleit wordt voor het houden van een regiovergadering in "een uithoek van Brabant" op een 
andere dag bijvoorbeeld een zaterdag of een zondag in plaats van een doordeweekse dag.  

Ad8:

 

  
De vergadering wordt rond 21:30 uur afgesloten. 
 
 

 

 
 

 

 

 

   

 


