
Het Partijbestuur 
deelt mee dat 

vanaf nu leden van 
de SP zich kunnen 

aanmelden of 
aangemeld kunnen 

worden voor een 
plaats op de 

kandidatenlijst 
voor de Tweede

Kamerverkiezingen 
in 2002. 

Aanmeldingen worden ter hand 
gesteld aan een door het Partij
bestuur ingestelde adviescom
missie, die bestaat ui t Arda Ger
kens (Amsterdam), Jules lding 
(Oss), Agnes Kant (Doesburg), 
Tiny Kox (Tilburg) en Peter 
Verschuren (Groningen). De 
commissie heeft tot taak: het 
inventariseren van kwalitatieve 
eisen die aan kandidaat-Kamer-
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leden gesteld moeten worden; 
het vaststellen van een aanmel
dingsprocedure met termijnen; 
het doen van een voorstel aan 
het Partijbestuur over hoe kan
didaten zich kunnen melden I 
kunnen worden aangezocht; het 
voeren van gesprekken met kan
didaat-Kamerleden; het doen 
van een voorstel aan het partij
bestuur over samenstelling van 

de kandidatenlij st(en) voor de 
Tweede-Kamerverk iezi ngen; 
het bewaken van de procedure. 

De volgende spelregels gelden 
voor het aanmelden van kan
didaten: 
1 Vanaf het moment van publi
catie kunnen SP-leden zichzelf 
aanmelden voor de kandidaten
lijst of kunnen worden aange-

meld door afdelingsbesturen. 
2 De aanmeldingstermijn sluit 
op 1 mei 200 l . Dit aanmel
dingsrecht is gebaseerd op art. 
14 lid 2 van het huishoudelijk 
reglement van de SP. 
3 Aanmeldingen worden gere
gistreerd, gecontroleerd (is de 
aangemelde persoon daadwer
kelij k lid van de SP) en beves
tigd. 
4 De kandidaatstelling van le
den die niet aangemeld worden 
door een afdelingsbestuur, dient 
te worden ondersteund door ten 
minste tien SP-leden. Als die 
ondersteuning er niet is, wordt 
de kandidaatstelling zonder ver
der commentaar voorgelegd aan 
het Congres, zoals vereist in art. 
14 lid 3 van het huishoudelijk 
reglement. 

Opnieuw een landelijke 
WVG-klachtenweek 

5 Kandidaten die door afde
lingsbesturen of door ten minste 
tien leden worden aangemeld, 
worden benaderd door de ad
viescommissie voor verdere in
formatie. 

Op 1 april wordt de Wet Voor-
zieningen Gehandicapten 
zeven jaar, maar reden voor 
een feestje is er niet. In de 
meeste gemeenten worden 
de voorzieningen er immers 
alleen maar slechter op. Uit 
de verslagen van de plaatse-
lijke Hulpdiensten blijkt dan 
ook dat er heel veel klachten 
leven bij mensen met een 
handicap. 'Schraalhans is 
keuken prins,' zegt Ger Wou-
ters van het Afdelingsteam. 
'Gemeenten moeten toeko-
men met ongeveer hetzelfde 
budget als dat van vóór '94, 
maar hebben wel te maken 
gekregen met een verdubbe-

16 

ling van de doelgroep. De zo snel mogelijk doorgegeven 
Vereniging van Nederlandse worden aan Jan de Wit, die ze 
Gemeenten is daarmee ak- op 22 maart als munitie ge-
koord gegaan en ondersteunt bruikt in het grote WVG-debat 
nu de gemeenten in procedu- in de Tweede Kamer. In de 
res die gedupeerde gehandi- gemeenteraden kunnen de 
capten aanspannen, in plaats resultaten bovendien gebruikt 
van de rijksoverheid aan te worden om het plaatselijke 
spreken. Een klassiek geval beleid te verbeteren. 
van Uitverkoop van de Be- Er komen folders en posters 
schaving dat we niet zomaar waarop de plaatselijke ge-
kunnen laten gebeuren. Daar- gevens kunnen worden bij-
om roepen we afdelingen op gedrukt. Een draaiboek met 

om - net als in eind '94 - handige tips voor een succes-
opnieuw een klachtenweek te volle klachtenweek kan wor-
organiseren.' den opgevraagd bij het 
De klachtenweek loopt van 12 A-team. 
tot en met 16 maart. De bin- Info: Ger Wouters 
oenkomende klachten moeten (010) 234 55 43 
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6 Bij aanmeldingen van een 
kandidaat door anderen wordt 
een instemmingsverklaring van 
de gestelde kandidaat verlangd. 
7 SP-leden kunnen individueel 
of gezamenlijk suggesties doen 
over mogelijk te benaderen kan
didaten en de volgorde van kan
didaten. Die suggesties worden 
ter hand gesteld aan de advies
commissie. Het geven van sug
gesties kan tot het moment dat de 
commissie haar werk beëindigt. 
8 Bij suggesties aan de com
missie over mogelijke kandida
ten is een instemmingsverkla
ring niet vereist. Het is aan de 
commissie om te beslissen hoe 
omgegaan wordt met sugges
ties . 




