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Aangepast voorstel Partijbestuur krijgt ruime steun 

Na een pittige discussieronde 
op de regioconferenties was 

nu het woord aan de Partijraad 
over de evaluatienota 'Van 

wens naar werkelijkheid' en de 
verbetervoorstellen uit die 

nota. De nota geeft aan hoe 
ver de partij is met het uitvoe

ren van de besluiten van de 
twee congressen van 1999. 

Districten maken 
plaats voor regio's 

De discussies op regioconfe
renties waren voor het partij
bestuur aanleiding om het oor
spronkelijke voorstel op enkele 
punten aan te passen. Het plan 
om te gaan werken met een le
denpas en Iedenkortingen, is 
ingetrokken. Veel deelnemers 
aan de regioconferenties von
den het niet nodig leden met 
extra-voordr .:ltjes te lokken. 
Kwaliteit dient voorop te staan, 
was een veelgehoorde opmer
king. Het aangepaste voorstel 
om de afde lingen medeverant
woordelijk te maken voor de 
scholingen en cursussen werd 
aangenomen. Afdelingen dra
gen de kosten voor cursisten die 
wegblijven op scholingen die 
verplicht zijn, of waarvoor ze 
zich aangemeld hebben. Een 
verder uitgewerkt voorstel komt 
in juni 2001 op de Partijraad. 
Over de organisatorische verbe
tering tenslotte werd op verzoek 
van veel afdelingen een acht
wekelijks regio-overleg voor
gesteld. Daaraan nemen deel de 
afdelingsvoorzitters, de door de 
regio gekozen leden van het 
partijbestuur en eventueel de 
lokale fractievoorzitters en Sta
tenleden. Er komen zes regio 's: 
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NoordWest (Noord-Holland, 
Utrecht, Flevoland), Noord 
(Groningen, Friesland, Dren
the), NoordOost (Overijssel, 
Gelderland), ZuidWest (Zuid
Holland, Zeeland), Zuid 
(Noord-Brabant) en ZuidOost 
(Limburg). Ook dit voorstel 
kreeg een ruime meerderheid. 

Het beeld van de regioconfe
renties (veel verschillende me
ningen over de districten) werd 
op de Partijraad bevestigd. In 
de discussie waren zowel harts
tochtelijke pleidooien te horen 
om de districten te handhaven 
('afschaffen is een zwaktebod, 
we moeten werken aan verbete
ring' ), als dringende verzoeken 
snel met de nieuwe opzet aan 
de slag te gaan 'de praktijk laat 
zien dat de districten niet wer
ken en aan verbetering hebben 
we alles geprobeerd' ). Over het 
nut van de regioconferenties, 
de projectmatige ondersteu
ning van het Afdelingsteam en 
het kiezen van partijbestuur
ders door de regioconferenties 
was vrijwel iedereen het eens. 
De nieuw toegevoegde regio
overleggen maakten de tongen 
meer los. 'Vaker dan eens per 

acht weken,' zei de één. 'Hele
maal niet doen,' zei de ander. 
De stemming - waarbij de stem 
van elke afdelingsvoorzitter 
een gewicht kreeg dat afhangt 
van het aantal afdelingsleden -
bracht uiteindelijk duidelijk
heid. Een voorstel om de dis
tricten voorlopig te handhaven 
en eerst te onderzoeken waar
om sommige slecht functione
ren, werd afgewezen met 36 -
gewogen - stemmen voor en 
156 tegen. Ook voorstellen om 
Brabant in twee regio's te split
sen en de regio-overleggen va-

ker of juist minder vaak te hou
den, haalden het niet. Het voor
stel van het Partijbestuur ten
slotte - instemmen met de eva
luatie en alle verbetervoorstel
len - werd aangenomen met 
149 stemmen voor en 45 tegen. 
Afgesproken werd dat het 
Afdelingsteam vooralsnog ver
antwoordelijk wordt voor een 
goede agenda voor, en een goe
de discussie op de regio-over
leggen. Over een jaar wordt 
door de Partijraad nagegaan 
hoe de nieuwe organisatie 
werkt. 

Procedure verkiezingen 
De Partijraad heeft de volgende procedure 
voor deelname aan de gemeenteraadsverkie
zingen van maart 2002 vastgesteld. Vóór 10 
februari 2001 moeten de afdelingen beargu
menteerd aangeven of ze willen meedoen. 
Op de partijraad van 24 maart presenteert de 
commissie een voorlopig advies. Op de verga
dering van 22 september wordt - weer op 
advies van de commissie - definitief vast
gesteld waar we meedoen. De commissie zal 
haar adviezen baseren op de verzoeken van 
de afdelingen, de verslagen, jaarverslagen 
en jaarplannen en eventueel op aanvullend 
onderzoek. 
Het Partijbestuur heeft twee commissie In
gesteld om de kandidatenlijst en het verkie
zingsprogramma voor de Kamerverkiezingen 
voor te bereiden. Het laatste woord is natuur
lijk aan Partijraad en Congres. Het congres 
komt daarvoor waarschijnlijk In januari 2002 
bijeen. 

Spanning • 20 december 2000 




