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Binnenkort kiezen de regio's -

waarin de SP-afdelingen sinds 

1 januari zijn ingedeeld - 24 

leden voor het Partijbestuur. 

Wat gaat dat betekenen voor 

de partij? En welke eigen

schappen maken een actieve 

SP' er eigenlijk tot een goed 

landelijk bestuurder? 

'Ik hoop op veel nieuw bloed en nieuwe ideeën,' 
zegt SP-secretaris Tiny Kox over de verkiezing 
van een groot deel van het Partijbestuur. ' leder
een die voldoende ondersteund wordt door dele
den uit zijn regio kan zich kandidaat stellen . Dat 
biedt ruimte aan een heleboel nieuwe gezichten. 
Een partijbestuurder kan dus in principe ieder
een zijn, maar moet zeker op de hoogte zijn van 
de politiek en actualiteit en de plaats van de SP 
daarin kennen. Ideeën hebben over welke kant 
de partij op moet, of wat er mist.' 
Kox wijst erop, dat er een spannende tijd aan 
komt voor het vernieuwde bestuur. 'We krijgen 
in 2002 immers verkiezingen voor zowel de 
Tweede Kamer als de gemeenteraden. Dat bete
kent dat we voorstellen moeten formuleren voor 
de campagne, antwoorden moeten vinden op de 
vraag hoe we de landelijke en plaatselijke cam
pagnes een beetje op elkaar laten aansluiten, de 
kandidatenlijst moeten samenstellen, en natuur
lijk de inhoud van het verkiezingsprogramma 

moeten vaststellen. Over die laatste zaken beslist 
een speciaal verkiezingscongres , maar in de 
voorbereiding daarvan heeft ook het bestuur een 
belangrijke taak.' 

'Graag wat meer gemêleerd' 

'Mensen met een duidelijke mening over wat de 
SP als politieke partij zou moeten betekenen en 
hoe we landelijke campagnes moeten voeren,' 
antwoordt Ewout Irrgang, op het congres in mei 
1999 tot bestuurder gekozen, op de vraag wat 
voor mensen het partijbestuur nodig heeft. 'Ver
der moeten ze zicht hebben op de praktijk, zeg 
maar werkvloerervaring. Want als je prachtige 
ideeën hebt, moet je ook weten of die wel uit
voerbaar zijn.' 
'Wat mij betreft hoeft een bestuurslid niet per se 
alle lagen van de partij doorlopen te hebben,' 
zegt Arda Gerkens, oud-bestuurslid en oud-voor
zitter van de afdeling Amsterdam. 'Je hoeft niet 
eerst jaren je zolen te hebben afgelopen, voordat 
je mag meebeslissen. Iedereen heeft zijn kwali
teiten. De een is sterk in het organiseren en uit
voeren, de ander maakt goed doordachte analy
ses. Ik zou graag een wat gemêleerder bestuur 
zien: mannen en vrouwen, oud en jong, ervaren 
en onervaren. Een bestuur dat bestaat uit district
voorzitters, leverde stiekem toch een club op van 
wat oudere mannen. En verder graag mensen die 
zelfstandig kunnen denken en hun mond open 
durven doen. We hebben te maken met een heel 
daadkrachtig dagelijks bestuur dat vol ideeën zit, 
daardoor moet je je niet laten overrompelen.' 
Voormalig districts voorzitter en reeds zeven jaar 
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lidid van het bestuur Piet de Ruiter vindt dat het 
WJartijbestuur deskundigen nodig heeft om de ver
hemding 'oude rotten-handwerkslui ' en de ' intel
lecruelen ' in balans te brengen . 'Mensen met 
kennis van zaken op het gebied van de economie, 
cle gezondheidszorg hebben we te weinig. Aan de 
amdere kant moeten we niet te parlementair wor
dien en dat dreigt volgens mij wel een beetje, dus 
ook voldoende mensen met afdelingservaring om 
e.m brug te slaan tussen bestuur en afdeling.' 

Het partijbestuur is geen picknick. Eens in de 
vier weken komen opdraven, een beetje praten en 
dm weer naar hui s, is niet de bedoeling. 'Je moet 
uortdurend op de hoogte zijn van de actualiteit. 
eten wat er speelt en wat we daar als SP mee 

.muden kunnen en moeten. Stukken lezen, feiten 
kennen, nadenken en zorgen dat je elke vergade
ring goed bent voorbereid,' vat Arda Gerkens 
samen. 'Dingen nakijken, en medebestuurders 
lntllen als je er niet uitkomt. ' vult Piet de Ruiter 
aan . 'Het niveau van de discussie is hoog, de 
agenda is vol, dus voor geneuzel is geen tijd.' 

Een partijbestuurder heeft natuurlijk niet álle fei
Wl in zijn parate kenni s. Toen de SP een stand-
unt moest bepalen over gentechnologie was dat 

\'OOr velen nieuw terrein . Er werd een werkgroep 
amengesteld die na zoeken, lezen, praten een 
liscussiestuk produceerde. 'Na discussie en wat 
wijzigingen is in het partijbestuur en later in de 
purtijraad het standpunt bepaald dat nu als richt
snoer fungeert voor de Kamerfractie en voor de 
SP in het Europarlement,' zegt Kox. 

De plaats waar het allemaal gebeurt 

Huiswerk doen, stukken lezen, bijblijven. Moti-
eren, mobiliseren , enthousiasmeren. Is het ook 

mog een beetje leuk in dat partijbestuur? 'Ja! ' 
zeggen Irrgang, Gerkens en De Ruiter direct. 
'"Leuk moet natuurlijk niet de drijfveer zijn,' 
meent Irrgang, 'maar inderdaad, met zijn allen 
Ideeën uitwisselen , plannen maken is hartstikke 
lo:uk.' 'Het hoogste orgaan is en blijft natuurlijk 
lret Congres,' zegt Gerkens, 'en adviezen van het 
partijbestuur gaan eerst door de partijraad, maar 
het bestuur is de plaats waar het allemaal ge
beurt. Daar hoor je het meest, daar komen dingen 
lret eerst. Als je vindt dat zaken anders of beter 
runnen , is daar de plaats waar je moet zijn.' Dus 
'"eUen alledrie zich weer kandidaat? Gerkens 
wu graag nog een seizoen meedoen. Ze is echter 
<lnlangs bevallen en zoon Wytze heeft derhalve 
lu!t laatste woord. Ewout Irrgang is direct op het 
ongres van mei 1999 gekozen en blijft volgens 

<de statuten zitten tot het volgende congres. 'Ik 
vijfel ,' zegt De Ruiter. 'Ik zat er als district

bestuurder en moet me even oriënteren op de 
mieuwe structuur. Maar gezien het verloop in het 
bestuur zou het geen kwaad kunnen als ik met 
11llijn ervaring nog een keer bijtekende.' • 

Regioconferenties 
kiezen bestuurders 

Kandidaat voor het lidmaat

schap van het Partijbestuur 
kan zijn: 

• ieder lid dat door een 
afdelingsbestuur in de regio 
kandidaat wordt gesteld; 

• iedere afdelingsbestuurder 
in de regio; 

• ieder lid dat de SP verte
genwoordigt in een gekozen 
volksvertegenwoordiging; 

• ieder lid wiens kandidatuur 
door minstens twintig leden 
uit de regio wordt onder
steund. 

Kandidaten kunnen zich aan
melden of aangemeld worden 
bij het landelijke partijsecreta
riaat, indien gewenst met een 
korte toelichting van de kandi
daatstelling. Dit kan tot uiter
lijk vier weken voor de regio
conferentie in de regio van de 
kandidaat. (Op 31 maart in 
Amsterdam, 1 april in Heerlen, 
7 april in Groningen, 8 april in 

Rotterdam, 21 april in Eindho
ven en 22 april in Deventer). 
Kandidaten hebben op de 
regioconferentie de mogelijk
heid zich te presenteren en te 
reageren op vragen van de 
deelnemers. 
Kiesgerechtigd zijn de afde
lingsbesturen van de afdelin
gen binnen de regio. Het aan
tal stemmen is één per vijftig 
leden, bij meer dan 25 wordt 
er afgerond naar boven. De 
afdelingsbesturen beslissen 
welke leden van het afdelings
bestuur stemgerechtigd zijn 
tijdens de regioconferentie. 
Stemgerechtigde leden kun
nen vrij zelf hun keuze bepa
len en mogen slechts één 
stem per persoon uitbrengen. 
De stemming gebeurt schrifte
lijk: de regioconferentie stelt 
uit haar midden een kiescom
missie op voor het tellen van 
de stemmen en het bekend
maken van de uitslag aan het 
zittende Partijbestuur. 

Leiding geven 
aan de vereniging 

Het Partijbestuur is belast 
met de leiding van de vereni
ging, draagt zorg voor de 
voorbereiding van de vergade
ring van de partijraad en het 
congres en is belast met de 
uitvoering van de besluiten 
van de Partijraad en het Con

gres. Een deel van het be
stuur, onder wie de voorzitter 
en de algemeen secretaris, 
wordt rechtstreeks gekozen 
door het congres. Verder 
maken de voorzitters van de 
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partijfracties in de Eerste en 
Tweede Kamer en het Euro
pees Parlement uit hoofde 
van hun functie deel uit van 
het bestuur. De overige leden 
worden gekozen op de zes 
regioconferenties. In totaal 
leveren die 24 partijbestuur

ders, waardoor een meerder
heid van het bestuur geleverd 
wordt door 'de basis'. Het 
Partijbestuur vergadert eens 
per vier weken op vrijdag
avond in Rotterdam. 
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