Besluitenlijst 146e ALV
Zaterdag 24 november 2018

1. Partijvoorzitter C. (Christianne) van der Wal-Zeggelink opent het eerste deel van de 146e Algemene
Vergadering op zaterdag 24 november 2018 om 12:30 uur.
2. De heer L.A.A. (Albert) Tuit uit Den Haag, mevrouw J. (Jantien) de Jong uit Hoek van Holland en
mevrouw M.C. (Marijke) Vos-Maan uit Rotterdam worden per acclamatie benoemd tot stem- en
notulencommissie.
3. Het jaarplan voor 2019 wordt goedgekeurd.
4. De begroting voor 2019 wordt goedgekeurd.
5. Er zijn drie actuele moties ingediend. Motie 1 is ingediend door het lokaal netwerk IJmond, motie 2 door
de regio Midden en motie 3 door het thematisch netwerk Liberaal Groen.
6. Motie 1:
Op voorstel van het lokaal netwerk IJmond verzoekt de Algemene Vergadering aanpassing van de
artikelen 27.2 en 30.2 uit het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 27.2: Op schriftelijk voorstel van de ledenvergadering van een lokaal netwerk of een regio, een
thematisch netwerk, [schrappen] of van het hoofdbestuur, [toevoegen] of van ten minste tien leden, kan de
algemene vergadering in een actuele motie haar mening geven over (inter-)nationale politieke
onderwerpen. Het hoofdbestuur kan regels stellen om ervoor te zorgen dat alle aanwezige leden van de
inhoud van het voorstel kennis kunnen nemen.
Artikel 30.2: De voor deze procedure in aanmerking komende voorgelegde stukken kunnen worden
geamendeerd dan wel van moties worden voorzien door de thematische netwerken, ledenvergadering van
lokale netwerken, [schrappen] en regio’s, [toevoegen] of (door) ten minste tien leden.
Het Hoofdbestuur adviseert positief op de voorgestelde wijziging van artikel 27.2 HR. Het Hoofdbestuur
stelt voor om deze wijzigingen aan te nemen als geldende spelregel en in het reglement door te voeren
wanneer een grotere reglementswijziging plaats zal vinden.
Het Hoofdbestuur adviseert negatief op de voorgestelde wijziging van artikel 30.2 HR.
Het advies van het Hoofdbestuur wordt overgenomen. De motie wordt niet in stemming gebracht.
7. Motie 2:
Op voorstel van de regio Midden spreekt de Algemene Vergadering haar grote zorgen uit over plannen tot
ingrijpen in de persoonlijke leefstijl van burger. De Algemene Vergadering heeft begrip voor het
rookbeleid, maar roept de VVD Tweede Kamer fractie op verdere maatregelen tot een minimum te
beperken en keuzevrijheid in leefstijl te beschermen.
De Tweede Kamerfractie kan de motie ondersteunen. Keuzevrijheid en verantwoordelijkheid staat voor
ons als liberalen voorop. Ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer moeten we inderdaad zo veel mogelijk

beperken. Tegelijkertijd staat de Tweede Kamerfractie achter een adequaat preventiebeleid om de
schadelast die er is als gevolge van ongezond leven terug te brengen.
Het advies wordt overgenomen. De motie wordt niet in stemming gebracht.
8. Motie 3:
Op voorstel van het thematisch netwerk Liberaal Groen verzoekt de Algemene Vergadering aan de
Tweede Kamerfractie van de VVD onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden voor variabele
beprijzing van autogebruik, met als uitgangspunt dat het systeem hiervoor ook budgettair neutraal is voor
de automobilist.
De Tweede Kamerfractie kan de motie niet ondersteunen. De Tweede Kamerfractie kijkt in het
mobiliteitsbeleid naar mogelijkheden om Nederland mobiel te houden, uitgangspunt daarbij is dat
autorijden niet duurder mag worden.
Het advies wordt overgenomen. De motie wordt niet in stemming gebracht.
9. Mevrouw S.J.A. (Stephanie) ter Borg uit Barendrecht treedt af als Algemeen Secretaris.
10. Mevrouw A.G. (Mendy) van Veen uit Voorburg wordt per acclamatie benoemd tot Algemeen
Secretaris van de VVD.
11. Partijvoorzitter C. (Christianne) van der Wal-Zeggelink sluit het eerste deel van de 146e Algemene
Vergadering op zaterdag 24 november 2018 om 13:15 uur.
12. Partijvoorzitter C. (Christianne) van der Wal-Zeggelink opent het tweede deel van de 146e Algemene
Vergadering op zaterdag 24 november 2018 om 16:30 uur.
13. De algemene ledenvergadering stemt in met het verzoek van het hoofbestuur om mevrouw S.J.A. ter
Borg als technisch secretaris aan te stellen voor het tweede deel van deze ledenvergadering.
14. Na de deelsessie waarin de amendementen op het Europees verkiezingsprogramma zijn besproken,
zijn er geen amendementen over die plenair behandeld worden.
15. Het Europees verkiezingsprogramma is vastgesteld.
16. Partijvoorzitter C. (Christianne) van der Wal-Zeggelink sluit het tweede deel van de 146e Algemene
Vergadering op zaterdag 24 november 2018 om 16:45 uur.

