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Retouradres: secretaris@d66zuidholland.nl 

Aan de leden van de D66 Zuid-Holland 

Datum 
27 oktober 2018     

Onderwerp 

Uitnodiging Algemene Regiovergadering 10 november 2018 

 
Democraten, 

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter van het regiobestuur D66 Zuid-Holland uit voor de 
Algemene Regiovergadering (ARV), die tijdens het regiocongres gehouden zal worden op 
zaterdag 10 november 2018 in het Rabobankgebouw aan de Reedijk 8 te Heinenoord. De 
fusieafdeling Hoeksche Waard heet ons daar van harte welkom.   

De zaal is geopend om 10.00 uur. De vergadering zal om 10.30 uur aanvangen. Onderstaand is 
de conceptagenda opgenomen. Op de vervolgpagina’s staat de toelichting op de 
agendaonderwerpen. 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Afscheid vertrekkende bestuursleden 

4. Verkiezing bestuursleden 

5. Presentatie kandidatenlijst PS2019 

6. Presentatie campagneplan en -team 

7. Begroting 2019 

8. Gedeputeerdencommissie 

9. Verkiezingsprogramma PS2019 

10. Toevoegen lijstduwers 

11. Uitslag stemming verkiezing bestuursleden 

12. Sluiting  

Graag tot dan. 

Met vriendelijke groet, 

Wouter Voshol 
Algemeen secretaris regiobestuur 
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Toelichting op de agenda 

Ad 2 Vaststellen agenda 

Bijlage:   geen 
Gevraagd besluit: 1. vaststellen agenda Algemene Regiovergadering 10 november 2018 

Ad 3 Afscheid vertrekkende bestuursleden 
Wouter Voshol (algemeen secretaris) en Leen Verkade (algemeen bestuurslid) nemen na drie en 
respectievelijk twee jaar afscheid als lid van het regiobestuur. De Algemene Regiovergadering 
neemt afscheid van de vertrekkende bestuursleden. Wouter Voshol kan vanwege 
werkverplichtingen niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.  

Bijlage:   geen 
Gevraagd besluit: geen 

Ad 4 Verkiezing bestuursleden 
Met het aangekondigde vertrek van Wouter en Leen zijn de vacatures voor algemeen secretaris 
(statutair in functie gekozen) en algemeen bestuurslid opengesteld. Voor deze functies hebben 
zich kandidaten gemeld. De kandidaten krijgen ieder 4 minuten de tijd om zich te presenteren, 
waarna tijd is voor vragen van de leden. Na de presentatie worden de stemformulieren 
ingenomen.  

Bijlage:   geen 
Gevraagd besluit: 2. verkiezing algemeen bestuurslid 
 3. verkiezing algemeen secretaris 

Ad 5 Presentatie kandidatenlijst PS2019 
Na een zeer intensief verkiezingsprogramma hebben de leden via een e-voting de kandidatenlijst 
voor PS2019 vastgesteld. De lijsttrekkers was al eerder gekozen. Het ging nu om de plaatsen 
vanaf plek 2 op de lijst. De kandidatenlijst PS2019 wordt gepresenteerd.  

Bijlage:   geen 
Gevraagd besluit: geen 

Ad 6 Presentatie campagneplan en -team 
Het campagneteam presenteert het campagneplan PS2019. 

Bijlage:   geen 
Gevraagd besluit: geen 

Ad 7 Begroting 2019 
Jaarlijks stelt het regiobestuur een begroting op voor het komende boekjaar. De Algemene 
Regiovergadering wordt gevraagd deze begroting na de toelichting door het regiobestuur vast te 
stellen.  

Bijlage: 1. Conceptbegroting 2019 
Gevraagd besluit: 4. vaststellen van de begroting 2019 
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Ad 8 Gedeputeerdencommissie 
In het deelnamebesluit heeft de Algemene Regiovergadering besloten de samenstelling van de 
Gedeputeerdencommissie op een later moment vast te stellen. 

Voorgesteld wordt  
Bijlage:   geen 
Gevraagd besluit: 5. instemmen met de samenstelling van de Gedeputeerdencommissie, 

bestaande uit: Ria Oosterop, Monique Bonsen, Aletta Hekker, Geertjan 
Wenneker 

  
Ad 9 Verkiezingsprogramma 2019 
In 2019 doet D66 in Zuid-Holland mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. De 
verkiezingsprogrammacommissie heeft het concept van het verkiezingsprogramma aan alle Zuid 
Hollandse leden toegestuurd. Ter vergadering worden het verkiezingsprogramma en de 
ingediende moties en amendementen, incl. een advies van het regiobestuur behandeld. Afsluitend 
vindt stemming plaats over vaststelling van het programma.  

Bijlage:   2. Concept verkiezingsprogramma (download) 
   3. Moties en amendementen (download) 
Gevraagd besluit: 6. Vaststellen van het verkiezingsprogramma PS2019 

Ad 10 Lijstduwers 
In het deelnamebesluit heeft de Algemene Regiovergadering zich uitgesproken geen lijstduwers te 
willen toevoegen. Het regiobestuur vraagt om heroverweging van dit besluit en alsnog 
toestemming om enkele lijstduwers aan de kandidatenlijst PS2019 toe te voegen. 

Bijlage:   geen 
Gevraagd besluit: 7. Toestemming verlenen om lijstduwers aan de kandidatenlijst PS2019 

toe te voegen 
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1. Conceptbegroting 2019 


