BESLUITENLIJST 142e AV
Zaterdag 19 november 2016
1.

Partijvoorzitter J.M.H.J. (Henry) Keizer opent de 142e Algemene Ledenvergadering op zaterdag
19 november 2016 om 14:25 uur.

2.

Mevrouw G.M. (Marjan) Remmelts-Mulder uit Ruinerwold, de heer B.F. (Bart) Omlo uit Ede, en
de heer P.M.A. (Paul) Overtoom uit Naarden worden per acclamatie benoemd tot stem- en
notulencommissie.

3.

Behandeling van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer 2017-2021: er zijn in totaal
640 amendementen ingediend, waarvan er na de behandeling in de deelsessies 30 zijn
overgebleven voor plenaire behandeling (zie bijlage).

4.

Het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer 2017-2021 wordt vastgesteld. Het
Hoofdbestuur krijgt het mandaat om eventuele kleine, noodzakelijke aanpassingen te kunnen
doen in het verkiezingsprogramma.

5.

Wijziging in agendavolgorde: één motie uit agendapunt 9 (bespreking ingediende actuele moties)
wordt alvast behandeld.
De motie is ingediend door het thematisch netwerk Gezondheid en Zorg.
Motie 5:
De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op zich in te zetten om de punten twee
en drie uit het manifest Scherp op Ouderenzorg te realiseren:
(2) Stel vast hoeveel zorgpersoneel nodig is om complete zorg te leveren.
Pas het budget aan aan die norm. Aandacht is net zo belangrijk als
verzorging en veiligheid.
(3) Hanteer totdat deze norm is vastgesteld als vuistregel: minimaal twee
bevoegde en bekwame zorgmedewerkers op een groep van maximaal
acht personen. Stel daarvoor als noodmaatregel direct geld
beschikbaar. De ouderen die nu in verpleeghuizen zitten, kunnen niet
wachten tot overheid en zorgorganisaties het eens zijn.
De motie wordt overgenomen en is niet in stemming gebracht.

6.

De Algemene Vergadering wordt geschorst om 16.50 uur en wordt om 18.05 uur hervat.

7.

Mevrouw H.E. (Lysbeth) van Valkenburg-Lely uit Driebergen-Rijsenburg wordt per acclamatie
benoemd tot lid van de stem- en notulencommissie ter vervanging van de heer P.M.A. (Paul)
Overtoom.

8.

Het halfjaarplan en de halfjaarbegroting voor 2017 worden goedgekeurd.

9.

Mevrouw P.W. (Paulien) Geerdink treedt af als lid van de Permanente Scoutingscommissie.
Mevrouw M.H.F. (Marianne) Schuurmans-Wijdeven wordt per acclamatie benoemd tot lid van de
Permanente Scoutingscommissie.

10. Het Hoofdbestuur heeft besloten om de heer J.M.H.J. (Henry) Keizer voor te dragen voor
herbenoeming. De ledenvergadering stemt in met het voorstel voor de procedure benoeming
partijvoorzitter in mei 2017.

11. Er zijn 5 moties ingediend. Motie 5 is voor de schorsing behandeld. Motie 1 is ingediend door
Netwerk Lokaal Noordwijk, motie 2 en 3 door Netwerk Lokaal Vallei en Veluwe en motie 4
door Netwerk Lokaal West Maas en Waal.
Motie 1:
De AV, kennisgenomen hebbend van de volgende uitgangspunten uit het
conceptverkiezingsprogramma:
1. Stimuleren van bedrijven tot innovatieve toepassingen in alle sectoren economie; en
2. Bestaande afspraken over aandeel duurzaam opgewekte energie die we in Europa en het
energieakkoord zijn overeengekomen te willen nakomen.
Wetend dat de kustprovincies ageren tegen windmolenparken binnen de 12-mijlszone
vanwege de economische gevolgen en er een alternatief is dat voldoet aan afspraken
energieakkoord,
Besluit: Af te zien van het plaatsen van windmolenparken binnen de 12-mijlszone.
De motie wordt in stemming gebracht en wordt verworpen met 74% (196) van de uitgebrachte
stemmen (totaal 265).
Motie 2:
Overwegende dat het (concept-)verkiezingsprogramma:
- De kiezer moet uitleggen wat de VVD wilt bereiken in de komende regeerperiode;
- Dient als basis voor mogelijke coalitieonderhandelingen;
- Is samengesteld op basis van onze liberale waarden zoals verwoord in het liberaal
manifest.
Roepen de indieners het campagneteam op een toevoeging op het verkiezingsprogramma te
maken waarbij ook het liberale vergezicht voor Nederland aan de kiezer wordt uitgelegd.
De strekking van de motie wordt overgenomen en niet in stemming gebracht. Het
verkiezingsprogramma is reeds vastgesteld, maar bij het uitdragen van de standpunten uit
verkiezingsprogramma zal het campagneteam aandacht besteden aan liberale waarden.
Motie 3:
Overwegende dat:
- De razendsnelle ontwikkeling van de digitale wereld alle aandacht verdient, zowel op dit
moment als in de (nabije) toekomst;
- Deze ontwikkeling blijvend nieuwe werkterreinen zal weten te vinden;
- De maatschappelijke aard daarvan ten goede of kwade gericht zal zijn;
- De VVD nu de kans heeft om hier structureel op in te spelen.
Geeft de Partij in overweging een leidende positie in te nemen voor het ontwikkelen van een
strategisch raamwerk waarmee innovatie kan worden gestimuleerd, nieuwe ontwikkelingen
kunnen worden getoetst en waar (digitaal) beleid op kan worden gebaseerd.
De motie wordt overgenomen en niet in stemming gebracht.
Motie 4:
Overwegende dat:
- De VVD een netwerkpartij is en belang heeft bij actieve leden en enthousiastelingen;
- Het lidmaatschap voor veel mensen gericht is op invloed op partijstructuur en
standpunten;
- Bij lokale verkiezingen, ook door de opkomst van lokale partijen, mensen ambassadeur
willen zijn van lokale kandidaten;

-

Zij soms (nog) geen lid zijn van de landelijke VVD omdat er (nog) geen landelijke binding
is;
Maar wel op de lijst als lijstduwer willen.

Roepen indieners het Hoofdbestuur op - gelet op de leidraad gemeenteraadsverkiezingen
2018 en de nieuwe netwerkpartij - om vanaf plaats 10 op de kandidatenlijst ook niet-leden toe
te laten op de kandidatenlijst van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.
De motie wordt in stemming gebracht en bij handopsteken verworpen.
12.

Partijvoorzitter J.M.H.J. (Henry) Keizer sluit de 142e Algemene Ledenvergadering om 18:55
uur.

Bijlage: behandeling verkiezingsprogramma
Amendement 22:
Indiener: Breda
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:
[283]Waar nodig zijn agenten vrij gemaakt om synthetische drugs, hennepteelt, maar ook criminele
motorbendes en criminele netwerken in de grote steden effectief aan te pakken.
Nieuwe tekst:
Waar nodig zijn agenten vrij gemaakt om synthetische drugs, hennepteelt en criminele netwerken in
de grote steden effectief aan te pakken.
Het amendement wordt in stemming gebracht en bij handopsteken verworpen.
Amendement 39
Indiener: 's-Gravenhage en Utrecht
Type amendement: Schrappen
Originele tekst:
[348]Zo kan het Nederlanderschap ook worden ingetrokken bij terroristen met alleen de Nederlandse
nationaliteit.
Het amendement wordt in stemming gebracht en bij handopsteken verworpen.
Amendement 47
Indiener: Amsterdam
Type amendement: Toevoegen
Originele tekst:
[375]Burgemeesters krijgen dan net als het openbaar ministerie het recht om de informatie geheim te
houden, zodat ze niet gedwongen kunnen worden de informatie prijs te geven.
Toe te voegen tekst:
Bij het toepassen van bovengenoemde maatregelen wordt altijd het belang van privacy meegewogen.
Wij zijn van mening dat de overheid terughoudend moet zijn in het verzamelen en gebruiken van
persoonlijke informatie van Nederlanders. Daarom zullen wij altijd kritisch en secuur omgaan met
persoonsgegevens en andere informatie.
Het amendement is aangenomen en niet in stemming gebracht.
Amendement 60
Indiener: Eemland (Regio Midden)
Type amendement: Toevoegen
Originele tekst:
[411]Coffeeshops zijn in Nederland toegestaan, maar tegelijkertijd moet hinder en overlast voor
omwonenden worden voorkomen door tegen die overlast te blijven optreden.

Toe te voegen tekst:
Coffeeshops zijn in Nederland toegestaan en moeten ook op gecontroleerde en legale wijze
bevoorraad kunnen worden, maar tegelijkertijd moet hinder en overlast voor omwonenden worden
voorkomen door tegen die overlast te blijven optreden.
Het amendement wordt in stemming gebracht en met 59,4% van de stemmen verworpen.
Amendement 64
Indiener: Thematisch Netwerk BZK
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:
[411]Coffeeshops zijn in Nederland toegestaan, maar tegelijkertijd moet hinder en overlast voor
omwonenden worden voorkomen door tegen die overlast te blijven optreden.
Nieuwe tekst:
Het huidige gedoogbeleid werkt niet: gebruik en verkoop van softdrugs staan we toe, maar het is
verboden om het te telen en aan coffeeshops te leveren. Wij willen de overheid de mogelijkheid
bieden om te experimenteren met de gecontroleerde toelevering van coffeeshops. Tegelijkertijd moet
hinder en overlast voor omwonenden worden voorkomen door tegen die overlast te blijven optreden.
Het amendement is ingetrokken en niet in stemming gebracht.
Amendement 66
Indiener: Utrecht
Type amendement: Toevoegen
Originele tekst:
[412]Wij willen coffeeshops die overlast geven altijd onmiddellijk sluiten.
Toe te voegen tekst:
Terwijl de verkoop van cannabis aan de voordeur wordt gedoogd, is de inkoop daarvan nu illegaal. De
VVD wil van die vreemde situatie af en het beleid rond softdrugs slimmer reguleren. Het is tijd om het
gehele domein van en rondom softdrugs opnieuw in te richten. Die herinrichting kan alleen landelijk
plaatsvinden. Gemeenten moeten zo snel mogelijk stoppen met experimenteren met wietteelt.
Het amendement wordt in stemming gebracht en met 81,6% van de stemmen aangenomen.
Amendement 109
Indiener: Lelystad
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:
[673]Daarom willen wij fors meer investeren in Defensie.
[674]De afgelopen jaren zijn al structurele stappen gezet om Defensie financieel duurzaam en
daarmee toekomstbestendig te maken. [675]Daar moeten we mee doorgaan om ook in de toekomst
een antwoord te hebben op de dreigingen en risico’s die zich voordoen.
Nieuwe tekst:

Daarom willen wij fors meer investeren in Defensie om ook in de toekomst een antwoord te hebben op
de dreigingen en risico’s die zich voordoen. In de komende kabinetsperiode verhogen we de defensieuitgaven stapsgewijs naar de NAVO-norm van 2% van het BBP. In de begroting van 2019 dient het
Europese gemiddelde van 1,43% BBP te zijn bereikt.
Het amendement wordt in stemming gebracht en met 55,2% van de stemmen verworpen.
Amendement 107
Indiener: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Thematisch Netwerk Internationaal
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:
[665]De Nederlandse defensie-uitgaven moeten toegroeien naar in ieder geval het Europees NAVOgemiddelde.
Nieuwe tekst:
De Nederlandse defensie-uitgaven moeten worden vervat in een meerjaren-begrotingsmodel en
toegroeien naar de bondgenootschappelijk overeengekomen NAVO-norm. In ieder geval moet binnen
de komende kabinetsperiode worden gestreefd naar het bereiken van het Europees NAVOgemiddelde.
De strekking van het amendement wordt overgenomen door het Hoofdbestuur en niet in stemming
gebracht.
Amendement 147
Indiener: Thematisch Netwerk Wonen
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:
[978]Ook willen wij het woningwaarderingsstelsel voor de vrije huur afschaffen.
Nieuwe tekst:
Ook willen wij dat er op korte termijn met alle betrokkenen overleg wordt gevoerd over de voor- en
nadelen van afschaffen van het Woningwaarderingsstesel (WWS) in de vrije huursector.
Het amendement wordt in stemming gebracht en bij handopsteken verworpen.
Amendement 177
Indiener: Rotterdam en Thematisch Netwerk Financiën
Type amendement: Schrappen
Originele tekst:
[1060]Wij willen investeringen in de Nederlandse economie maximaal stimuleren. [1061]Daarvoor is
nodig dat krachten in Nederland gebundeld worden. [1062]Door het samenvoegen van bestaande
instituties (zoals de Bank Nederlandse Gemeenten, de Waterschapsbank en de Nederlandse
Financieringsmaatschappij FMO) en van verschillende financieringsregelingen, kan een sterke
(private) speler ontstaan. [1063]Deze instelling moet op afstand staan van de overheid en gericht zijn
op het bijeenbrengen van kapitaal voor rendabele investeringen in grootschalige projecten gericht op
bijvoorbeeld infrastructuur, energie, innovatie en ondernemerschap. [1064]Met een sterke
Nederlandse financieringsinstelling kan bovendien extra kapitaal uit het buitenland worden
aangetrokken en kan meer samenwerking worden gezocht met Europese

financieringsinstellingen en institutionele beleggers. [1065]Dit stimuleert investeringen in de
Nederlandse economie waarmee het Nederlandse vestigingsklimaat verder kan worden versterkt.
Het amendement wordt in stemming gebracht en met 58,6% van de stemmen verworpen.
Amendement 179
Indiener: Brussel
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:
[1062]Door het samenvoegen van bestaande instituties (zoals de Bank Nederlandse Gemeenten, de
Waterschapsbank en de Nederlandse Financieringsmaatschappij FMO) en van verschillende
financieringsregelingen, kan een sterke (private) speler ontstaan.
Nieuwe tekst:
Door het samenvoegen van bestaande instituties (zoals de Bank Nederlandse Gemeenten, de
Waterschapsbank, de Nederlandse Financieringsmaatschappij FMO en het Nederlandse Investerings
Agentschap) en van verschillende financieringsregelingen, kan een sterke (private) speler ontstaan.
Het amendement wordt overgenomen door het Hoofdbestuur en niet in stemming gebracht.
Amendement 180
Indiener: WestFriesland
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:
[1062]Door het samenvoegen van bestaande instituties (zoals de Bank Nederlandse Gemeenten, de
Waterschapsbank en de Nederlandse Financieringsmaatschappij FMO) en van verschillende
financieringsregelingen, kan een sterke (private) speler ontstaan.
[1063]Deze instelling moet op afstand staan van de overheid en gericht zijn op het bijeenbrengen van
kapitaal voor rendabele investeringen in grootschalige projecten gericht op bijvoorbeeld infrastructuur,
energie, innovatie en ondernemerschap.
Nieuwe tekst:
Door het samenvoegen van bestaande instituties (zoals de Bank Nederlandse Gemeenten, de
Waterschapsbank en de Nederlandse Financieringsmaatschappij FMO) en van verschillende
financieringsregelingen, kan een sterke speler ontstaan. Deze instelling moet gericht zijn op het
bijeenbrengen van kapitaal voor rendabele investeringen in grootschalige projecten gericht op
bijvoorbeeld infrastructuur, energie, innovatie en ondernemerschap.
Het amendement wordt overgenomen door het Hoofdbestuur en niet in stemming gebracht.
Amendement 282
Indiener: Utrecht
Type amendement: Toevoegen
Originele tekst:
[1454]In de financiering van het cultuuronderwijs willen wij dat de onderwijsinstellingen leidend zijn in
plaats van cultuurinstellingen.
Toe te voegen tekst:

5 mei is net als Koningsdag een nationale feestdag. In tegenstelling tot religieuze feestdagen zijn
Koningsdag en 5 mei dagen die door Nederlanders van alle achtergronden gevierd worden. Daarom
wordt naast Koningsdag ook 5 mei elk jaar een vrije dag. Het staat werkgevers en werknemers vrij om
in de CAO een andere vrije dag in te leveren voor deze nationale feestdag.
Het amendement wordt in stemming gebracht en met 54,3% van de stemmen aangenomen.
Amendement 296
Indiener: Thematisch Netwerk Gezondheid en Zorg
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:
[1502]Iedereen weet dat een gezonde leefstijl belangrijk is. [1503]Het zorgt er in de eerste plaats voor
dat je iedere dag weer vol energie kunt beginnen en het geeft je meer zelfvertrouwen.
[1504]Bovendien kan het ziektes en kwalen in de toekomst helpen voorkomen. [1505]Wat een
gezonde leefstijl is, verschilt voor iedereen. [1506]Wij vinden dat iedereen zelf mag bepalen hoe hij of
zij leeft. [1507]De overheid kan zorgen voor goede voorlichting, maar mag uiteindelijk niet bepalen hoe
iemand zijn of haar leven leidt. [1508]Dat blijft een eigen keuze.
Nieuwe tekst:
Een gezonde leefstijl is belangrijk voor het welbevinden van een individu, maar kan ook
kostenbesparend zijn voor de samenleving. Wat een gezonde leefstijl is, verschilt voor iedereen.
Gezond leven doen mensen omdat ze dat zelf willen. Hoe iemand zijn of haar leven leidt, blijft een
eigen keuze. De overheid stimuleert gezond leven en preventie door vaccinatieprogramma’s,
bevolkingsonderzoek, investering en onderzoek en informatie en voorlichting.
Het amendement wordt in stemming gebracht en bij handopsteken verworpen.
Amendement 373
Indiener: Wijk bij Duurstede en Bunnik
Type amendement: Toevoegen
Originele tekst:
[1829]Wij willen dat de motorrijtuigenbelasting (Mrb) en de belasting van personenauto's en
motorrijwielen (BPM) worden verlaagd.
Toe te voegen tekst:
Voor klassieke personenauto’s en motorrijwielen ouder dan 35 jaar wordt de (Mrb) wat de VVD betreft
afgeschaft.
Het amendement wordt in stemming gebracht en bij handopsteken verworpen.
Amendement 387
Indiener: Liberaal Groen en Thematisch Netwerk Mobiliteit en Leefomgeving
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:
[1866]Om ook in de toekomst te kunnen concurreren met andere spoorbedrijven, moet de NS
activiteiten in het buitenland kunnen blijven ontplooien en meedoen aan aanbestedingen van
regionale spoorlijnen in Nederland.

Nieuwe tekst:
Om ook in de toekomst te kunnen concurreren met andere spoorbedrijven, moet de NS activiteiten in
het buitenland kunnen blijven ontplooien.
Het amendement wordt in stemming gebracht en bij handopsteken verworpen.
Amendement 395 en 396
Indiener: Lelystad
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:
[1926]Zolang er geen gelijk speelveld is met de ons omringende landen, willen wij dat onze havens
worden gecompenseerd voor deze Vpb-plicht.
Nieuwe tekst:
Zolang er geen gelijk speelveld is met de ons omringende landen, willen wij dat onze havens worden
gecompenseerd voor deze Vpb-plicht, dan wel dat zij in dezelfde (fiscale) omstandigheden worden
gebracht als havens in andere landen opdat het speelveld wordt gelijk getrokken.
Indiener: Brussel
Type amendement: Wijzigen
Nieuwe tekst:
Zolang er geen eenduidige Europese richtsnoeren zijn voor staatssteun aan zeehavens, zullen er
alternatieve mogelijkheden moeten worden gezocht voor de ondersteuning van onze zeehavens.
Beide amendementen worden in stemming gebracht en bij handopsteken verworpen.
Amendement 412
Indiener: Thematisch Netwerk LNV, Eemsdelta en Vallei en Veluwe, Hollands Kroon, Winterswijk en
regio Oost
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:
[1968]Als mensen het zelf niet erg vinden om naast een boerderij te wonen, dan moet dat kunnen.
Nieuwe tekst:
Als mensen het zelf niet erg vinden om naast een boerderij te wonen, dan moet dat kunnen, zonder
dat daardoor de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven
worden beperkt.
Het amendement wordt in stemming gebracht en bij handopsteken aangenomen.
Amendement 413
Indiener: Ooststellingwerf en Leeuwarden
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:

[1971]Bovendien willen we versterking van de natuur en ruimte voor landbouw.
Nieuwe tekst:
We willen versterking van de natuur en minstens behoud van het voor voedselproductie geschikte
areaal landbouwgrond.
Het amendement wordt in stemming gebracht en bij handopsteken verworpen.
Amendement 438
Indiener: Thematisch Netwerk LNV, Eemsdelta, Hollands Kroon en Winterswijk
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:
[2105]Voor goed natuurbeheer is ook goed faunabeheer nodig.
Nieuwe tekst:
Voor goed natuurbeheer is ook goed faunabeheer nodig, waar jacht een onderdeel van uit kan maken.
Het amendement wordt overgenomen door het Hoofdbestuur en niet in stemming gebracht.

Amendement 445
Indiener: Thematisch Netwerk Liberaal Groen
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:
[2125]Nieuwe energiebronnen moeten schoner en duurzamer zijn, de uitstoot van CO2 terugdringen
en zo de verandering van het klimaat helpen tegengaan. [2126]Het is bovendien noodzakelijk dat ze
betrouwbaar zijn. [2127]Want ook als het een dag windstil en bewolkt is willen we warm kunnen
douchen, het licht aan kunnen doen en onze telefoon kunnen opladen. [2128]Bovendien moeten we
blijven letten op de betaalbaarheid van energie, want niemand wil een hogere energierekening.
Nieuwe tekst:
Nieuwe energiebronnen moeten betrouwbaar, betaalbaar en schoon zijn, de uitstoot van CO2
terugdringen en zo de klimaatrisico’s helpen beheersen.
Het amendement wordt overgenomen door het Hoofdbestuur en niet in stemming gebracht.

Amendement 454
Indiener: Lelystad
Type amendement: Toevoegen
Originele tekst:
[2160]Dit zijn grote, langjarige investeringen en daar past geen overheid bij die om de paar jaar het
beleid verandert.
Toe te voegen tekst:
Voor wat betreft windenergie blijft de afspraak inzake 6000 Mw op land gehandhaafd. Er wordt geen
extra windenergie via molens op land gewonnen.

De strekking van het amendement wordt overgenomen door het Hoofdbestuur, waarbij het woord
‘maximaal’ wordt toegevoegd voor “6000 Mw” in de voorgestelde tekst, en wordt niet in stemming
gebracht.

Amendement 480
Indiener: Noord
Type amendement: Toevoegen
Originele tekst:
[2191]Schade die als gevolg van gaswinning in Groningen en elders aan het eigendom van
omwonenden ontstaat, moet worden gecompenseerd.
Toe te voegen tekst:
Als gevolg van de gaswinning is er een complexe situatie in Groningen ontstaan. Inwoners en
ondernemers ondervinden problemen met betrekking tot hun veiligheid, de versterking van panden en
de afhandeling van schade. Verantwoordelijkheden moeten volstrekt duidelijk zijn en via eenvoudige
procedures moeten inwoners en bedrijven hun recht snel kunnen halen. Indien nodig wordt wet- en
regelgeving daartoe aangepast.
Het amendement wordt overgenomen door het Hoofdbestuur en niet in stemming gebracht.

Amendement 495
Indiener: Leeuwarden
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:
[2265]Wanneer milieuclubs het heft in eigen hand nemen, bijvoorbeeld door stenen in zee te gooien of
wegen te blokkeren, moeten alle subsidies aan die organisaties worden stopgezet.
Nieuwe tekst:
Wanneer milieuclubs het heft in eigen hand nemen, bijvoorbeeld door stenen in zee te gooien of
wegen te blokkeren, moeten alle subsidies aan die organisaties worden stopgezet en een eventuele
ANBI status worden ingetrokken.
Het amendement wordt overgenomen door het Hoofdbestuur en niet in stemming gebracht.

Amendement 513
Indiener: Teylingen
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:
[2372]De waterschappen willen we in ieder geval behouden. [2373]Waterschappen en hun
bestuurders zijn de belangrijkste troef in onze permanente strijd tegen het water. [2374]In Nederland
kunnen we nu eenmaal geen risico nemen met de bescherming tegen hoog water. [2375]Alle leden
van waterschappen moeten democratisch worden gekozen.
Nieuwe tekst:

Waterbeheer is de belangrijkste troef in onze permanente strijd tegen het water. In Nederland kunnen
we nu eenmaal geen risico nemen met de bescherming tegen hoog water. De lage
opkomstpercentages bij provinciale en waterschapsverkiezingen zijn mede aanleiding om te bezien in
hoeverre directe verkiezingen van leden van deze bestuurslagen nog passen in de huidige tijd.
Het amendement wordt in stemming gebracht en bij handopsteken verworpen.
Amendement 516
Indiener: Westerveld
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:
[2375]Alle leden van waterschappen moeten democratisch worden gekozen.
Nieuwe tekst:
De huidige structuur blijft gehandhaafd met geborgde zetels.
Het amendement wordt in stemming gebracht en bij handopsteken verworpen.
Amendement 521
Indiener: Thematisch Netwerk BZK en Rotterdam
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:
[2375]Alle leden van waterschappen moeten democratisch worden gekozen.
Nieuwe tekst:
Alle leden van waterschappen moeten binnen hun categorie democratisch worden gekozen.
Het amendement wordt in stemming gebracht en bij handopsteken verworpen.
Amendement 534
Indiener: Eemsdelta-BBS
Type amendement: Wijzigen
Originele tekst:
[2382]Voorstellen om de benoeming van de burgemeester te veranderen moeten worden bezien in het
totaal van het functioneren van de gemeentelijke overheid.
Nieuwe tekst:
Op gemeentelijk niveau is de positie van de burgemeester aan vernieuwing toe. De huidige situatie een tussenvorm van benoeming en verkiezing - is niet helder en valt internationaal uit de toon. De
VVD is voor een rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester.
Het amendement wordt in stemming gebracht en bij handopsteken verworpen.
Amendement 576
Indiener: Gooise Meren

Type amendement: Toevoegen
Originele tekst:
[2598]Voor jouw spaargeld heb je hard gewerkt en over het geld dat je op je spaarrekening kan zetten,
heb je ook al belasting betaald.
Toe te voegen tekst:
Na betaling van inkomsten of vermogensbelasting en de verlaagde vermogensrendementsheffing
wordt het vermogen gevrijwaard van verdere belastingen. Afschaffing van de successiebelasting is
hiervan een logisch en rechtvaardig sluitstuk.
Het amendement wordt in stemming gebracht en bij handopsteken verworpen.

