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1 raa 
Het discussieonderwerp op de 

Partijraad was de deelname 
aan de raadsverkiezingen. In 

onze statuten is geregeld dat 
de Partijraad beslist in welke 

plaatsen we deelnemen aan 
lokale verkiezingen. Eerder 

was al besloten dat we voor de 
verkiezingen van maart 2002 
hiervoor de knopen doorhak

ken op de Partijraadsvergade
ring van september, en dat we 

in maart de voorlopige stand 

Commissie Mdelingen 
presenteert voorlopig 

advies deelname 

van zaken zouden bespreken. 
Erik van de 

Broek 

Als inleiding schetste partijse
cretaris Tiny Kox eerst het grote 
belang van verkiezingen. Ze 
verschaffen ons een politiek po
dium voor onze opvattingen, ze 
bieden een middel om zaken te 
bereiken, en verkiezingen laten 
zien hoe het staat met onze 
populariteit. Hij wees hij er ove
rigens op dat verkiezingen voor 
al die zaken wel een erg belang
rijk maar niet het enige middel 
zijn. Ook met buitenparlemen
taire activiteiten kunnen we re
sultaat behalen. Vervolgens 
kwam de schaduwzijde aan bod 
van ons verkiezingssucces van 
1998, toen we van 140 naar 223 
raads- en deelraadszetels spron
gen. In de meeste plaatsen func
tioneren onze raadsleden goed, 
maar in te veel gevallen zijn er 
problemen geweest met nieuw
gekozen raadsleden. Ze konden 
het werk niet aan of bleken bij 
de verkeerde partij te zitten en 
gingen op eigen titel of voor een 
andere partij verder. Dat over
komt ook andere partijen maar 
wij hebben ons te verantwoor
den tegen onze kiezers. Volgens 

Kox hadden de problemen 
waarmee de partij her en der te 
maken kreeg na de verkiezings
winst van 1998 veel te maken 
met het te gehaast en ondoor
dacht meedoen in aantal plaat
sen aan verkiezingen; ook zijn 
we soms te naïef geweest bij het 
samenstellen van de kandida
tenlijst en zijn we te laat met de 
voorbereidingen gestart. Ook 
werd niet overal voldoende ge
anticipeerd op de verkiezings
winst. Kox concludeerde dat we 
hopelijk van het verleden 
geleerd hebben, en dat de boel 
nu duidelijk beter op orde is dan 
een jaar voor de verkiezingen 
van '98. Er wordt veel meer aan 
scholing en opleiding gedaan, 
de Commissie Afdelingen is in
gesteld om te adviseren over 
verkiezingsdeelname van afde
lingen, en er is een Afdelings
team dat projectmatig steun kan 
bieden aan afdelingen. 

Voorzitter Erik van de Broek 
lichtte vervolgens toe hoe zijn 
Commissie Afdelingen tot haar 
voorlopig deelname-advies is 

raadsverkiezingen 
gekomen. De commissie heeft 
gekeken naar de aanvragen om 
deel te mogen nemen aan de 
verkiezingen, en naar de jaar
verslagen en jaarplannen van de 
afdelingen. Ook is overlegd met 
het Afdelingsteam. In haar ad
vies onderscheidde de commis
sie drie categorieën positief (als 
de situatie niet verslechtert, 
volgt in september een positief 
advies), nog niet positief (de af
deling heeft zicht op de proble
men en is bezig ze op te lossen. 
Als de stijgende lijn doorzet, 
volgt in september een positief 
advies), en negatief of geen ad

vies (geen stukken ontvangen of 
een situatie in de afdeling die 
deelname aan verkiezingen 
twijfelachtig maakt). Van de af
delingen in de laatste twee cate
gorieën wordt verwacht dat ze 
zelf het initiatief nemen om 
concreet aan de slag te gaan, en 
dat ze daarbij waar nodig bege
leiding van het Afdelingsteam 
inroepen. Voor alle afdelingen 
geldt dat ze voortgang moeten 
bewaken van de samenstelling 
van de kandidatenlijst. 

Het advies van de commissie 
bleek niet onomstreden, hoe
wel de meeste afdelingen er 
zich wel in konden vinden. De 
indeling van de afdelingen 
leidde tot een stevige discussie. 

Het voortouw werd genomen 
door enkele voorzitters die 
vonden dat hun afdeling ten on
rechte een voorlopig negatief 
of nog niet positief advies 
gekregen had. Maar al gauw 
kwam fundamenteler de vraag 
aan de orde hoe de balans moet 
liggen tussen parlementair en 
buitenparlementair werk. 

Dat we als SP in principe deel
nemen aan verkiezingen is voor 
vrijwel iedereen het uitgangs
punt. Maar wat moet, kan niet 
altijd. De noodzaak van een 
goede combinatie van parle
mentair en buitenparlementair 
werk werd door alle sprekers 
onderschreven. Maar hoe de 
precieze grenzen lopen, is min
der duidelijk voor iedereen. 
Op punten als 'ben je wel 
geloofwaardig als je actie voert 
en niet aan verkiezingen deel
neemt?' en 'er is zoveel meer te 
doen voor de SP dan in de raad 
te zitten', waren verschillende 
opvattingen te horen. De dis
cussie werd gesloten met de 
procedureafspraak dat het defi
nitieve advies van de Commis
sie Afdelingen voor de Partij
raad van september vergezeld 
zal gaan van een duidelijke 
motivering, en van een visie 
van het Partijbestuur op het ad
vies. 
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