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1. Opening
Rob heet de leden welkom en opent staande de vergadering. Rob licht toe dat het momenteel
turbulente tijden zijn, zowel in Den Haag als in Europa. Vanavond krijgen we een toelichting van onze
fractievoorzitter over de stand van zaken op provinciaal niveau. Ook gaan we een aantal
organisatorisch belangrijke besluiten nemen voor de organisatie van de Regio Utrecht.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Vanwege de gemeenteraadsvergaderingen, een landelijke top over de vluchtelingenproblematiek en
overige overleggen zijn er helaas behoorlijk wat afdelingen verhinderd.

3. Agenda vaststellen
De vergadering honoreert het verzoek om agendapunt 5 inzake de financiën voor agendapunt 4 te
behandelen. De reden is dat het zittende bestuur dan verantwoording aflegt alvorens de verkiezingen
te laten plaatsvinden.

4. Financiën
Juliette licht de financiële stukken toe. Leden konden en kunnen desgewenst een papieren versie
aanvragen. In de meerjarenbegroting is een plan opgenomen om per jaar € 5.500,-- te reserveren voor
de verkiezingen.
Het LaBu heeft aangegeven dat Regiobesturen meer verantwoordelijkheden hebben gekregen, bijv.
ook voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het niet
wenselijk is om geld te strikt te labelen.
Om aan de 80-20% norm te voldoen is ervoor gekozen om te bezuinigen op de huisvestingskosten.
Correctie: In de jaarstukken 2014-2015 moet € 24.530,85 ingevuld worden op 31-12-2014.
De ARV geeft de suggestie mee om de stukken voortaan met de vergaderstukken mee te sturen. Dit
verhoogt de transparantie. Ook kunnen leden zich beter voorbereiden.
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Puntsgewijs worden de stukken ter goedkeuring voorgelegd:
 Jaarrekening 2013-2014
 Begroting 2015
 Meerjarenbegroting 2016 e.v.
 Afdrachtsregeling
 Instelling van een financiële commissie
- Jaap van Dijk
- John van Brakel
Bij alle stukken heeft de ARV in de vorm van een applaus ingestemd met de stukken.
5. Verkiezingen bestuursfuncties
Yvonne neemt de voorzittersrol over van Rob. Ze licht toe dat het Regiobestuur een
verkiezingscommissie heeft ingesteld, bestaande uit alle leden van het Regiobestuur die niet
verkiesbaar zijn, namelijk: Yvonne, Hans, Philippe en Juliette.
Na het uitzetten van een vacature en tweemaal een oproep tot kandidaatstelling hebben de volgende
kandidaten zich gemeld voor een positie.
De kandidaten stellen zich voor.
Voorzitter
kandidaat: Rob Meyer
De afgelopen jaren met veel passie en plezier gewerkt aan het verbeteren van de regionale structuur.
Er is een prachtig verkiezingsresultaat neergezet. Op dit moment zijn er nog tal van ideeën om het
bestuur en de organisatie van de RBU te professionaliseren. Hij kijkt ernaar uit om dit de komende
jaren te doen met de steun van de leden voor een verlenging van het voorzitterschap.
Ledenbinding en ledenwerving kandidaat: Patricia de Nijs
De afgelopen jaren heeft Patricia met veel toewijding tal van activiteiten georganiseerd, waaronder de
Regiocongressen. Patricia geeft aan dat zij graag herkozen wil worden. De rol Ledenwerving en –
binding biedt nieuwe interessante uitdagingen.
Secretaris:
kandidaat Roy Dielemans
In april is Roy aangesteld als ad interim secretaris. Toen hij gekozen werd tot raadslid in Veenendaal is
hij gestopt met het Afdelingsvoorzitterschap in Veenendaal. Door een nieuwe bestuurlijke functie
binnen het Regiobestuur ziet hij nieuwe kansen om een bijdrage te leveren aan de organisatie van D66.
Bestuurslid communicatie
kandidaat: Sebastien Kraaijeveld
Sebastien heeft een actieve rol vervuld tijdens de laatste verkiezingen. Met een functie in het
Regiobestuur wil hij graag zijn expertise inzetten op het gebied van de communicatie. Hij heeft erg veel
zin om te starten.
De ARV stemt bij acclamatie in met de benoeming en installatie van bovengenoemde kandidaten.
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6. Politieke stand van zaken
Fractievoorzitter Niels Hoefnagels licht toe dat er een verschil is tussen de vorige Statenfractie en de
huidige Statenfractie. Uiteraard zijn we gegroeid van 5 naar 9 zetels. Waar we de vorige periode
moesten wennen aan onze nieuwe rol in de coalitie, startten we deze periode met meer ervaring.
Niels benadrukt dat de verhoudingen met het Regiobestuur goed zijn en dat hij deze met vertrouwen
tegemoet zien.
Ondanks dat de vluchtelingenproblematiek een primaire taak is van de gemeenten, spreekt de fractie
uit dat ze graag iets willen betekenen op dit terrein.
Een belangrijk dossier in de Staten betreft het dossier inzake de energietransitie. Met name
windenergie is een urgent punt. In Houten is er veel overlast geweest van windmolens. Er is nu heel
veel discussie over de wettelijke criteria.
Ayla: Verder spelen zaken als het actieplan voor fietsregelingen, een fietsbrug over de Lek en het
maken van een ‘mobiliteitsgroep’ met alle woordvoerders uit de Regio. Er is vandaag landelijk een
cultuurmotie ingediend door PvdA en VVD. Het gaat hier om geldstromen die mogelijk niet meer
decentraal verdeeld zullen worden. Het betreft het festivalfonds.
Hans: Vitaal platteland staat op de agenda. Het gaat hier om het besteden van Europees geld om de
agrarische sector te verduurzamen. Het is belangrijk om een zetje in de goede richting te geven. Juist
een provincie als Utrecht staat voor een innovatieve, duurzame landbouw.
Mogelijk wordt de provincie Utrecht wat groter door een fusie van Zederik, Leerdam en Vianen. Het
gaat om de nieuwe gemeente ‘Vijf Heerenlanden’.

7. Dialoog en discussie
De leden gaan in groepjes met elkaar discussiëren over
vluchtelingenproblematiek. Dit wordt gecombineerd met een borrel.
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8. Afsluiting
Rob sluit tijdens de borrel de vergadering.
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