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1 raa 
Tien nieuwe afdelingen erbij 

hiervoor pas een voorstel aan de 
partijraad komt als er een una
niem positief advies ligt van de 
regiobestuurder, de voorzitter 
van de moederafdeling en de 
beoogd voorzitter van de nieu-

we zelfstandige afdeling. Dat -
gemotiveerde- advies moet er 
minstens twee weken vóór de 
partijraadsvergadering zijn, zo
dat het verwerkt kan worden in 
de toelichting bij de agenda. 

Een viertal plaatselijke werk
groepen kreeg op de partij
raadsvergadering de status van 
afdeling-in-oprichting: Alblas
serwaard, Amstelveen, Grave 
en Hilversum. 

Op voordracht van de betreffen
de 'moederafdelingen' stemde 
de partijraad ermee in tien af
delingen-in-oprichting de status 
van afdeling te geven. In alle 
gevallen is sprake van een func
tionerend bestuur en van acti
viteiten vóór en mét de mensen. 
De tien nieuwe afdelingen zijn: 
Groesbeek, Hoorn, Moerdijk, 
Montferland, Purmerend, Spij
kenisse, Steenwijkerland, Vel
sen, Westfriesland-oost en IJ
mond-noord. 

Terugblik op 12de congres 

Ook voor vier andere afdelin
gen-in-oprichting was het half 
jaar verstreken om te bewijzen 
dat ze de status van zelfstandige 
afdeling verdienen: Kampen, 
St. Oedenrode, Texel en Vlagt
wedde/Stadskanaal. De ontwik
keling is daar echter nog niet zo 
ver dat er nu een positief advies 
gegeven kon worden. Voor de 
plaatsen geldt dat de status van 
afdeling-in-oprichting verlengd 
wordt tot de partijraad van sep
tember. 
Als toekomstige procedure voor 
de toelating van zelfstandige 
afdelingen is afgesproken dat 

De Partijraad stemde in grote 
lijnen in met de conclusies die 
het Partijbestuur in zijn verga
dering van 6 juni getrokken had 
in de nabespreking van het con
gres. Die conclusies zijn: 
1. De voordracht van kandida

ten dient voortaan te gebeu
ren via een commissie. De 
kandidaten moeten zich tij
dens het congres op een 
gelijkwaardige manier kun
nen presenteren. Kandidaten 
dienen zich sowieso meer te 
kunnen manifesteren. 

2. De beantwoording van de in
breng op het discussiestuk 
moet door minder personen 
(nu zeven) plaatsvinden, 
waardoor de reactie aan diep
gang kan winnen. 

3. Het verdient uit het oogpunt 
van politieke logica de voor
keur om eerst het discussies
tuk te behandelen en daarna 
pas te stemmen over kandi
daten. 

4. De politiek leider dient ook 
in te gaan op het congresstuk. 

5. De drempel voor het indienen 
van amendementen zou ver
hoogd moeten worden naar 
tien leden. Ook voor kandidaat
stelling voor het bestuur is een 
dergelijke drempel wenselijk. 

6. Het verdient aanbeveling om 
de afwijzing van amendemen
ten inhoudelijk te beargu
menteren. Hiermee kan het 
grootste deel van de congres
gangers al op voorhand over
tuigd worden, hetgeen veel 

Partijbestuur verdeelt taken 
en verantwoordelijkheden 

discussietijd bespaart. Er 
moet nagedacht worden over 
het in de hand houden van het 
aantal sprekers en de totale 
spreektijd. Voor de meerder
heid van de congresgangers is 
op dit punt de pijngrens 
bereikt. 

Afgesproken is dat deze conclu
sies meegenomen worden in de 
voorbereiding van het volgende 
congres. Ook is geconcludeerd 
dat het verstandig is om de nota 
van wijzigingen uit te laten 
gaan voordat de amendementen 
ingediend moeten worden. 
Daarmee wordt voorkomen dat 
afdelingen wijzigingsvoorstel
len indienen over zaken die al 
door de eongrescommissie zijn 
overgenomen. 

De partijraad werd op hoogte 
gebracht van de besluiten die 
het partijbestuur genomen heeft 
over de verdeling van taken 
en verantwoordelijkheden. Het 
bestuur heeft een dagelijks 
bestuur ingesteld dat bestaat uit 
Jan Marijnissen (voorzitter), 
Paulus Jansen (algemeen secre-

taris), Marga van Broekhoven 
(penningmeester), Rosita van 
Gijlswijk (scholingssecretaris) 
en Hans van Leeuwen (afdelin
gensecretaris). 
Een aantal bestuursleden is 
belast met een specifieke taak. 
Dat zijn: Herman Beekers 
(website), Tuur Elzinga (Soli-

dair), Yorick Haan (contacten 
afdelingen - Tweede Kamer) , 
Ronald van Raak (wetenschap
pelijk bureau) en Driek van 
Vugt (ROOD). Over andere 
specifieke verantwoordelijk
heden zal op een volgende 
bestuursvergadering besloten 
worden. 
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