Besluitenlijst 147e ALV
Zaterdag 15 juni 2019

1. Partijvoorzitter C. (Christianne) van der Wal-Zeggelink opent de 147e Algemene Vergadering op
zaterdag 15 juni 2019 om 14.02 uur.
2. De heer S.C. (Bas) van der Sande uit Amsterdam, mevrouw K. (Katrijn) Kliphuis uit Badhoevedorp en
mevrouw M. (Marije) Verplanke uit Rotterdam worden per acclamatie benoemd tot stem- en
notulencommissie.
3. De heer A.M. (Fons) van Rooij treedt af als lid van het Hoofdbestuur, met de portefeuille Leden- en
Fondsenwerving.
4. De heer R.E. (René) de Heer wordt per acclamatie benoemd tot lid van het Hoofdbestuur, met de
portefeuille Ledenwerving en Fondsenwerving.
5. Het jaarverslag over 2018 wordt goedgekeurd.
6. Het financieel jaarrapport 2018 wordt goedgekeurd. De Algemene Vergadering verleent decharge aan
het Hoofdbestuur voor het in 2018 gevoerde beleid.
7. De volgende leden worden per acclamatie (her)benoemd tot leden van de financiële commissie voor
het verslagjaar 2019:
- Mevrouw P.W. (Paulien) Geerdink uit Groningen
- De heer J.W.R. (Remco) van Lunteren uit Amersfoort
- De heer P. (Peter) Ouwendijk uit ‘s-Gravenzande
- Mevrouw N. (Nina) Hofstra uit Vries, plaatsvervangend lid
- De heer P.M. (Peter) Smit uit Blaricum, plaatsvervangend lid
- De heer R.T.A. (Richard) Korteland uit Meppel, plaatsvervangend lid
8. Het voorstel voor de hoogte van de contributie voor het jaar 2020 wordt goedgekeurd.
9. De heer J.H. (Jock) Geselschap wordt per acclamatie herbenoemd tot voorzitter van de regio
Internationaal.
10. Mevrouw K.C.J. (Karin) Straus en de heer T.H.J. (Tjibbe) Joustra treden af als lid van de Permanente
Scoutingscommissie.
11. De volgende leden worden per acclamatie (her)benoemd tot leden van de Permanente
Scoutingscommissie:
- Mevrouw W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon uit Oosterhout
- Mevrouw M. (Marieke) Dekker uit Den Haag
12. De heer E. (Erik) van der Marel wordt herbenoemd als lid van de Commissie van Beroep.

13. Er is een motie ingediend door het lokaal netwerk Kromme Rijnstreek.
De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om:
 zich in te zetten om de klassiekerregeling voor auto’s terug te brengen van 40 naar 30 jaar.
De motie wordt door de Algemene Vergadering in meerderheid afgewezen.
14. Er is een tweede motie ingediend door het lokaal netwerk Kromme Rijnstreek.
De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om:
 zich in te zetten om de subsidie voor windturbines binnen vier jaar af te bouwen naar break-even
in plaats van winst, en de vrijgevallen middelen in te zetten voor verhoging van innovatie van
verduurzaming.
De motie wordt door de Algemene Vergadering in meerderheid aangenomen.
15. Er is een motie ingediend door mevrouw J. (Jenny) Elbertsen. De motie is ondertekend door ten
minste tien andere leden.
De wens is dat landelijke VVD-volksvertegenwoordigers terughoudend omgaan met het indienen van
moties of doen van voorstellen die de uitvoering van de Omgevingswet op lokaal niveau bemoeilijken en
de sturingsmogelijkheden – die door de Omgevingswet juist op lokaal niveau worden belegd – beperken.
De motie wordt ondersteund door de Tweede Kamerfractie. De indiener besluit daaropvolgend de motie in
te trekken.
16. Er is een motie ingediend door de heer H.L.A. (Leon) van Noort. De motie is ondertekend door ten
minste tien andere leden.
De Algemene Vergadering roept het Hoofdbestuur en de Tweede Kamerfractie op om:
 de standpunten op het gebied van gas-af-maatregelen uit te dragen zoals deze in het
verkiezingsprogramma uit 2017 zijn opgenomen en indien de fractie toch vindt dat de voorstellen
van het kabinet gesteund dienen te worden, dan moeten deze eerst per ledenraadpleging aan de
leden worden voorgelegd.
De motie wordt (gedeeltelijk) niet ondersteund door de Tweede Kamerfractie. Ook het Hoofdbestuur
ondersteunt de motie niet. De indiener besluit de motie in te trekken.
17. Er is een motie ingediend door de heer K.M. (Marco) Middelkoop. De motie is ondertekend door ten
minste tien andere leden.
De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om eerst een deugdelijke maatschappelijke
kosten- en batenanalyse (MKBA) te laten doen, waarbij alle gevolgen van laagvliegroutes in acht worden
genomen – voordat besloten wordt tot opening Lelystad Airport.
De motie wordt door de Algemene Vergadering in meerderheid afgewezen.
18. Er is een motie ingediend door de heer J.J.M.W. (Joël) Scherrenberg. De motie is ondertekend door
ten minste tien andere leden.
Verzoekt het Hoofdbestuur om binnen de partijorganisatie samen met de Permanente
Scoutingscommissie en het Thematisch Netwerk Liberaal Maatschappelijk Middenveld meer aandacht te
besteden aan het vervullen van relevante vacatures in het maatschappelijk middenveld op landelijk
niveau. Daarnaast moeten de regio’s en de lokale netwerken enthousiast worden gemaakt om dit ook
vorm te geven op regionaal en lokaal niveau.

Het Hoofdbestuur adviseert positief. De motie wordt overgenomen en niet in stemming gebracht.
19. Partijvoorzitter C. (Christianne) van der Wal sluit de 147e Algemene Vergadering om 14.58 uur.

