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69ste ALGEMENE VERGADERJNG IN DE SCHJUWBURG KJNSIMIN TE DORDREr::HI'.
-----------------------------------------------------------------Dames en heren hartelijk welkom op deze algenene vergadering van de WD. Wij hebben
vandaag een administratieve algenene vergadering en dat is tegen de genaakte afspraak
in. Het hoofdbestuur biedt zijn verontschuldiging aan dat niet de politieke vergadering
gehouden kan worden overeenkomstig een uitspraak van een eerdere algemene vergadering
naar aanleiding van een notie van Gelderland, maar we staan op een tweesprong zou je
kunnen zeggen. WEsluiten vandaag een verleden, een administratieve periode af van
regleiTEntswij zigingen en van het jongerenbeleid en staan voor een nieuwe periode
in 1985 voor de jaren daarne. Fen periode voor het schrijven van het nieuwe verkiezingsprogram, het behandelen van het program en de kandidaatstelling voor gemeenteraden en
de tweede kamer. Het is het afsluiten van een periode zoals ik al zei. Toch daiTEs en
heren ondanks het administratieve karakter een enkel woord over de politiek. En ik
wil beginnen ITEt een woord van welkom aan onze aanwezige bewindslieden, de heer van
Aerdenne die justitia aan zijn zijde heeft. Van hetgeen ik in Hoogeveen heb gezegd
daaraan voeg ik varmorgen weinig toe. Er ligt een rroeilijke week voor ons en ik doe
vanzelfsprekend als partijvoorzitter geen uitspraak tussen bewindsman en tweede
kamer. Maar wel zeg ik daar waar op zo onrechtvaardige wijze de schijnwerper op een
man is gericht Gijs we staan om je heen en zien het debat van dinsdag vol vertrouwen

tegerroet ..
Dames en heren ik open deze algemene vergadering en wij beginnen nu net het jongerenbeleid.
Ik maak u erop attent dat de waarde van de stemkaarten is als volgt. Een gele stemkaart

is een stem. Een oranje vijf sterrm:m en een groen10. Daar waar u neer dan vijf gele
hebt kunt u die inwisselen voor een oranje en neer dan twee oranje kunt - inwisselen
voor een groen. Het stenbureau dat wij wellicht nodig hebben vandaag zou ik als volgt
willen sarrenstellen als u daar geen bezwaar tegen hebt mijnheer Grnadiek te Weert,
mijnheer Bakker uit Dorrburg. mijnheer Schuddeboom uit Hoorn, Veenman uit Kortehoef en
rrevrouw Draaisma uit Bunnik. Mag ik u uitnodige hier achter mij plaats te neiTEn.
Dames en heren het agendapunt twee is het jongerenbeleid. Sinds een aantal jaren
inmiddels hebben wij ons gebogen over de vraag op welke wijze de opvang van jongeren
binnen de liberale stroming zo goed rrogelijk verzorgd kan worden. Jarenlang is er in
liberale kring alleen de jongerenorganisatie Vrijheid en Derrocratie geweest die voor die
opvang zorgden. DE laatste jaren hebben we een zich wat wijzigende tendens bespreurd
narrelijk het lid worden van de jongeren van de WD. Rechtstreeks zodat het voorportaal
van de JOVD werd overgeslagen. Er zijn in het land zoals dat dan gaat als er een
markt ontstaat jongeren contactgroepen ontstaan in afdelingen die zich aktief net dat

jongerenbeleid zijn gaan bezighouden. In de partij is in de loop van de jaren ook het idee
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verder gegroeid om tot een opvang, tot een eigen jongerenbeleid te korren. We hebben
in de

afgelopen~

jaren langdurige besprekingen gevoerd rret de jongerenorganisatie

Vrijheid en derrocratie, rret de vertegenwoordigers van jongerencontactgroepen om te
zien op welke wijze wij zo rret elkaar zouden kunnen werken dat enerzijds de onafhankelijk]
heid van de JOVD gewaarborgd kan blijven en anderzijds de WD toch ruimte krijgt om zelf
de ontplooing en de ontwikkeling van jongeren in eigen gelederen te kunnen begeleiden.
We hebben daarbij als hoofdbestuur gekozen voor in de eerste plaats het voorkorren

van het ontstaan van twee jongerenorganisaties. Fen in de partij en een buiten de partij.
Daarover heeft de algerrene vergadering in Hattem jongstleden ook een uitspraak gedaan
en het hoofdbestuur heeft in de afgelopen maanden overeenkomstig de in Hattem gemaakte
afspraken een overeenkomst gesloten rret de JOVD die vandaag ter bespreking voorligt.
Voor een toelichting over die nota, over die sarrenwerkingsovereenkomst geef ik nu het
woordt aan de heer Gin jaar~.
Voorzitter darres en heren, de voorzitter heeft zonet al weergegeven de aanleiding tot
het bespreken tot een sarrenwerkingsovereenkomst vandaag. Als u mij toestaat voorzitter
zou ik toch nog in aansluiting tot datgene wat u hebt gezegd toch nog eens even een
korte terugblik willen werpen. Om dan in een tweede aspect wat in te gaan op die
sarrenwerkingsovereenkomst en dan een derde ook heel kort eens even in de toekomst te
kijken. U refereerde er al aan voorzitter dat op een gegeven ogenblik de jongerenpro
blematiek in de WD ontstond. Wat was daarvan de oorzaak. Ik denk dat we dat zo
kunnen zeggen dat op een gegeven ogenblik die partij van ons geweldig ging groeien.
Groeien in ledenaantal, groeien ook in kiezers. En dat houdt dus ook in dat het bestand
jongeren groter wordt. En ik denk dat we dan kunnen constateren dat we als partij ons
dat niet voldoende hebben gerealiseerd. En dat we niet ons voldoende hebben gerealiseerd
dat die jongeren niet zomaar tot die WD toetraden, naar rret een heel duidelijke intensie
En we hebben ons daarbij ook niet gerealiseerd dat zij wat wilden in die partij . Als was

het naar tenminste gevo:rnrl en geschoold worden in liberale beginselen en liberale
p::>litiek. En het is natuurlijk niet zo het kan ook en nag niet zo zijn dat jongeren
alleen maar tot een JOVD kunnen toetreden. Jongeren rroeten dan ook rechtstreeks in die
p::>litieke partij kunnen toetreden als zij dat willen. Anderen zullen dat wellicht niet
willen. Zullen eerst in de JOVD op gaan treden. En weer andere zullen alles tesarren
doen. Welnu, we rroeten constateren dat we denk ik toch als partij daar wat nalatig
zijn geweest en dat heeft ertoe geleid dat dan het probleem ontstond dat de jongeren
enerzijds, de jongeren binnen de WD zich wat nag ik het zo neerren zich wat verwaarloosd
voelden en zich dus ook zijn gaan groeperen en heel duidelijk in die partij de vraag hebben neergelegd van willen jullie nou wat rret ons doen. Dat heeft geleid tot een aantal
besprekingen zoals u reeds rrerroreerde voorzitter. Die besprekingen hadden een heel duidelijke bedoeling. Aan de ene kant inderdaad die jongeren binnen de Wd opvangen en aan
de andere kant voorkamen dat er twee liberale jongerenorganisaties zouden ontstaan.
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Dat heeft in eerste instantie geleid tot wat ik noem de notitie van Hattem in 1983.
Een notitie waar iedereen erg blij nee was, naar waarvan we toch rroeten constateren

dat na afloop van die vergadering in Hattem de interpretaties totaal verschillend
waren. Ik heb het weleens zo gezegd dat naar mijn gevoel in die notitie in Hattem
ontzettend veel gebakken lucht zat. Dat daar ontzettend veel verwoord was wat welliswaar
ieders insterrming had, naar wat bij nadere uitwerking bleek een voor verschillende
interpretaties vatbaar te zijn of wat nog erger was niet helenaal niet aan een interpretatie onderhevig was. Dat dat gewoon niets betekende. In elk geval is het wel zo
geweest dat er aan die notitie van Hattem een gevolg is gegeven die ik dan naar de
sanenwerkingsnoti tie zou willen neerren van 84. Als we daar goed naar kijken wat daar
in staat dan blijkt denk ik dat er een voortdurende lijn in al die discussies heeft
gezeten. Dat er voortdurend op een stnllrnien is gewerkt en dat is vorming en scholing
van de jongeren binnen de WD. JOVD als onafhankelijke organisatie handhaven en geen
twee jongerenorganisaties. Daar is in het voorjaar over gesproken en de algemene
vergadering heeft de opdracht gegeven om toch met een verdere uitwerking te komen
die dan vervolgens nu ter discussie staat. En ik kom dan aan mijn tweede punt wat staat
er dan in die same:t1Werkingsovereenkorrst. Samenwerkingsovereenkorrst gaat niet in op
het bedrijven van politieke aktiviteiten door jongeren. Bij het opstellen van die sarrenwerkingsovereenkomst is heel duidelijk gesteld dat rroet gebeuren binnen de WD via de
nor:rrale kanalen. Dus niet het bedrijven van politieke aktivi tei ten van jongeren binnen
de WD. Dat staat niet binnen de samenwerkingsovereenkorrst. En wat staat er nog neer
niet in. Er staat ook niet in dat er gesproken rroet worden over wat ik zou willen
noemen de jeugdproble:rratiek. De proble:rratiek. van de jongeren in de sarrenleving. Want
daar gaat de samenwerkingsovereenkomst niet over. Die sarrenwerkingsovereenkorrst gaat
in feite alleen naar over vorming en scholing. En waarom gaat die samenwerkingsovereenkomst dan daarover in deze zin. Bij de bespreking over die sarrenwerking met die

besprek.in~

met de JOVD is aanstonds gebleken dat de standpunten, de inzichten tussen die groe:pen
jongeren aan de ene kant de jongeren binnen de WD en aan de andere kant binnen de
JOVD dat die verhard waren. Ik zou willen zeggen die zaten muurvast, veroorzaakt door frw
traties van jarenlang praten. Jarenlang met elkaar praten en steeds weer denken bijna
tot elkaar te korren en daarna weer verder uit elkaar drijven. Er zaten denk ik ook
veel :persoonlijke tegenstellingen in. Ik denk dat het niet juist is om dat te ontkennen.
Die s:pelen ongetwijfeld een rol en die zaak die zat muurvast. En ik denk dat het dan
goed is om als iets muurvast zit om dat te trachten om daar beweging in te krijgen.
En hoe doe je dat ik denk door ruimte te naken zodat er weer soe:pelheid in discussies

kan komen. En die ruimte wordt gema.akt door nu juist die samenwerkingsovereenkomst.
Door die samenwerkingsovereenkomst waarin het bestuur van de JOVD behartigende de
leden van de JOVD, het bestuur van de WD behatigend ook de belangen van de jongeren
binnen de WD met elkaar die voorwaarde te schep:pen om die ruimte te naken.
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Voo:rwaarde scheppen is denk ik een goed liberaal begrip, je gaat de conditie scheppen,
de condities die het nogelijk rroeten maken dat die jongeren binnen de WD en de
jongeren binnen de JOVD elkaar kunnen vinden om tesanen te korren tot wat iedereen
wil die ene politiek en organisatorisch onafhankelijke jongerenorganisatie, wat dat
begrip dan ook verder rroge inhouden. Die voo:rwaarden, die condities rroet je scheppen.
Hoofdbestuur WD en hoofdbestuur JOVD kunnen dat maar in zeer beperkte mate doen,
die kunnen maar in zeer beperkte mate net elkaar afspraken maken over de wij ze
waarop zij dat zien en op de wijze waarop zij dat willen organiseren. En hoe wi-len
zij dat organiseren, op een aantal manieren. In de eerste plaats door het maken
van een carrmissie jongerenbeleid WD-JOVD, via een aantal taken, waarvan de belangrijkste
zijn het telken jare vaststellen van een prograrrma voor de vorming en scholing voor
de jongeren zONel binnen WD als JOVd. En in de tweede plaats ook binnen vier jaar
kan het zijn, iets eerder maar binnen vier jaar een voorstel voorleggen aan WD en
JOVD om te korren tot een jongerenorganisatie. Waarom vier jaar zult u zeggen is dat
niet lang. Ja dat is lang, maar ik denk dat die tijd ook noodzakelijk is. Ncxxlzakelijk om die vastgelopen situatie weer los te krijgen, noodzakelijk ook om
door middel van die tweede poot in die sanenwerkingsovereenkorrst inderdaad de rrensen
alvast wat nader tot elkaar te brengen door die vormings- en scholingsaktiviteiten
waarvoor telkenjare dat prograrrma rroet worden gemaakt. En dat prograrrma dat bestaat
dan denk ik kortweg gezegd uit drie delen. Narrelijk alles wat de WD doet, alles wat

de JOVD doet en alles wat ze tesarren doen. Zo eenvoudig ligt dat. En telkenjare
opnieuw. In landelijk verband. Maar die sanenwerkingsovereenkorrst zegt nog rreer, die
zegt ook dat op kanercentrale- en districtenniveau van WD en JOVD die sarrenwerking
tot stand rroet korren. Die zegt ook dat op ondercercentraleniveau die sarrenwerking
tot stand rroet korren. En vooral en zeker niet het minste op afdelingsniveau. Daar
zal ook die sarrenwerking tot stand rroeten korren op het gebied van vorming en
scholing. En dat alles laat natuurlijk onverlet voorzitter danes en heren het
funktioneren van jongeren in politiek opzich binnen de afdelingen, binnen de WD.
Dat laat het onverlet. Om zoiets goed tot uitvoering te brengen rroet er gecoördineerd
worden. Ik denk dat het ons niet zo erg kan interesseren hoe de JOVD binnen zijn
organisatie coördineert. Als ze maar coördineert. Wat ons wel interesseerd is hoe wij
binnen de WD cOÖrdineren. En daartoe hebben we gezegd een lid van het hoofdbestuur
belast rret vorming en scholing vormt tesanen rret leden in de karrercentralebesturen
aangewezen voor die vorming en scholing een landelijke conmissie. En op karrercentraleniveau vormt dat lid van een karrercentralebestuur belast net vorming en scholing
steeds van jongeren met de funktionarissen in de afdelingen of met de ondercentrales
ook weer zo'n coördinatiecorrmissie. En vandaar uit vanuit dat karrercentraleniveau

en uit dat afdelingsniveau ik hethaal het rroet dan ook die coördinatie net de JOVD
plaats vinden.
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Twee andere dingen wil ik nog even. In de eerste plaats de jongeren, de jeugdproblema.tiek
laat de WD natuurlijk ook niet onberoerd. Varrlaar dat het hoofdbestuur besloten heeft
om een conmissie jeugdbeleid in te stellen. Ik zou zeggen een beetje tegen de gangbare
opvattingen am:iat we niet zo aan categorale corrmissies denken, daar geloven we niet zo
in. Toch vinen we die jeugdproblema.tiek zo belangrijk dat we dat dus inderdaad nu wel
doen om in die conmissie jeugdbeleid die jeugdproblema.tiek politiek aan de orde te
stellen. Het is een partijcammissie. En daarnaast voorzitter de politieke aktiviteiten
van jongeren binnen de WD. En daartoe hebben wij voorgesteld dat er aan het hoofdbestuur een jongere wordt toegevoegd net adviserende stem. Dat er op kaTiercentraleniveau aan de besturen een jongere wordt toegevoegd net adviserende stem. En dat er ook
op afdelingsniveau een jongere wordt toegevoegd net adviserende stem. U zultzeggen waarom
net adviserende stem. Wel de jongeren landelijk, kanercentrale en afdeling verkiezen
net z 1 n allen en de andere leden die besturen zou dus een volwaardig lid nu extra
hebben dan zou dat denk ik de situatie onevenwicht maken. Derde punt voorzitter, even
in de toekomst kijken. Laat ik beginnen net een prealable oprrerking. Ter discussie staat
die samenwerkingsovereenkomst en het hoofdbestuur heeft gezegd tegen alle amendenenten
nee. Die ontraden we. Somnige zijn we het misschien nee eens, maar we ontraden ze.
Andere zijn we het niet nee eens en we ontraden ze ook. Voorzitter ik denk eerlijk
gezegd dat die dema.rge van het hoofdbestuur onbegrijpelijk is. Hoe haalt een hoofdbestuur het in z 1 n hoofd om tegen die partij te zeggen, tegen al die afdelingen nou
hebben jullie wel hard gewerkt en anendenenten op tafel gelegd maar niks ervan daar

rroeten jullie nou verder maar niet neer over praten. Wij ontraden ze. Hoe haalt een
hoofdbestuur dat in z 1 n hoofd. Het is toch onbegrijpelijk dat wanneer al die leden
van die partij, van al die afdelingen zich inspannen om hun bijdrage te leveren tot de
discussie dat die bijdrage dan niet gehonoreerd zou worden. Ik denk dat je het zou
kunnen vergelijken net het rronddood maken van de partij. Veronderstel dat een hoofdbestuur dat over alle rrogelijke onderwerpen zou zeggen. Van welk onderwerp dan ook of
het nou tweeverdieners is of een ander onderwerp dat maakt niet uit. Ledenvergadering
hou nou je rond maar. Dat voorzitter zou ik zeggen als ik in de zaal zou zitten.
En ik zou het oprecht nenetA, maar het hoofdbestuur heeft het toch zo gezegd en dat

betekent dat er een heel speciale reden rroet zijn voorzitter om dat zo te doen en
die reden is de volgerrle. De sanenwerkingsovereenkomst die nu op tafel ligt is ik
zou haast zeggen een delicaat gebeuren, het resultaat van lage jaren praten, vechten
en discussieren. Het is het resultaat van diepgaand bestuurlijk overleg tussen JOVD en
WD. Het markeert een tussenstadium in die discussies en het geeft een startpunt voor
het verdergaan op een nieuwe weg. Samenwerkingsovereenkomst is zeer delicaat zei ik.
Elke verandering daarin verstoort het evenwicht binnen die sanenwerkingsovereenkomst.
Hoe we het ook keren het is zo. En er rroet ons veel aan gelegen zijn voorzitter, danes
en heren erg veel aan gelegen zijn om nou die nieuwe weg te gaan en door middel van die
samenwerkingsovereenkomst inderdaad die condities te scheppen waardoor op die nieuwe
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weg kan worden gegaan. Elk arrenderrent wat deze vergadering aanneemt zal leiden zal rroeten
leiden tot hernieuwde discussies met de JOVD. En ik ga dan niet in voorzitter op de
betekenis van dergelijk soort discussies naar de inhoudelijke betekenis. Maar ik
constateer dan vervolgens wel een feit. Dat elke nieuwe discussie zal leiden tot een
nieuwe sam:mwerkingsovereenkorrst die weer zowel aan de vergadering van de JOVD als
aan u rroet worden voorgelegd. En ondertussen u begrijpt wat ik ga zeggen, ondertussen
blijft het maar doorzieken, blijft nag ik het zo formuleren het ruzie naken naar
doorzieken. Ruzie naken rnet de beste bedoeling overigens. Natuurlijk naar het blijft wel
doorzieken. Die verhoudingen die blijven verstoord en daarom voorzitter, daarom
tegen alle principes in en tegen alle nor:rrale procedures in heeft het hoofdbestuur
gezegd ledenvergadering neem nou geen arrenderrenten aan. Op een notie na daarvan heeft
het hoofdbestuur gezegd, daar hebben wij geen bezwaar tegen orrrlat het hoofdbestuur
denkt dat wanneer je gaat kijken naar de inhoud van vele arrenderrenten en vele noties
niet allemaal, naar vele en je zou kunnen constateren dat de inhoud van die amenderrenten
en noties echt wel bespreekbaar rroet zijn, dat de inhoud van die amenderrenten en noties
in die ene notie van de karrercentrale Leiden is verwoord. Voorzitter er wordt altijd
gezegd wie de jeugd heeft heeft de toekorrst. Ik voeg er dan aan toe die toekomst wordt

dan wel door ouderen gemaakt. Ik hoop dat de algerrene vergadering van vandaag die toekorrsi
op een zodanige wij ze naakt dat de WD inderdaad de jeugd heeft. Dank u zeer.
Dank u zeer. Voordat ik een ronde algerrene beschouwingen zou willen houden is er een
brief binnengekorren voor u allen van de ondercentrale Eindhoven en onstreken en die
brief die zal ik u voordragen. Het concept sarrenwerkingsovereenkomst heeft in de discussies over het jongerenbeleid binnen onze ondercentrale nogal wat kritiek ondervonden
ondermeer doordat uit het concept ons niet duidelijk bleek dat met de belangen van de
bestaande jongerengroe:peringen binnen de WD zoals ons zeer aktieve jongerenkontakt
rekening was gehouden. Bovendien was ons niet geheel duidelijk hoe het hoofdbestuur
zich de intergratie van jongerenorganisaties op den duur voorstelde. De discussies
binnen de ondercentrale leiden tot het indienen van de arrenderrenten ll, 23, 37,48 en 69.
Tijdens het hoofdbezoek van het dagelijks bestuur aan de kamercentrale den Bosch
op 28 november jl heeft de heer Ginjaars een uiteenzetting gegeven over de achtergronden van de overeenkorrst. De heer Ginjaars heeft zich bovendien de rroeite getroost
am donderdag 6 decerrber in Eindhoven te bezoeken. In het laatste gesprek hebben wij
veel meer duidelijkheid gekregen over de achtergronden, doeleinden en fasering van de
overeenkomst. Wij realiseren ons hllans beter dat het aannerren van amendementen, het
sluiten van een overeenkomst rnet de JOVD in gevaar zou kunnen brengen welke ons aan het
hart dat wij enigszins teleurgesteld zijn over de gevolgde procedure die toch de verwachting wekte dat serieuze inspraak rrogelijk zou zijn geweest. Het sluiten van een
overeenkorrst acht de ondercentrale Eindhoven van groot belang voor de voortgang van
het intergratieproces.
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De heer Ginjaars heeft ons door zijn achtergrondinformatie inderdaad het vertrouwen

gegeven dat dit proces door de overeenkorrst wordt bevorderd. In de ondercentralevergadering van 12 decenber jl is daarom besloten om op de 69ste vergadering
de amendemanten in te trekken. Wel zouden wij het op prijs stellen als het hoofdbestuur
de suggesties die een enkele van de amendement zijn gevat in zijn verdere bespreking
en uitvoering van de overeenkorrst zou willen betrekken. Zoals 1 het op een of andere
wijze betrekken van de bestaande jongerencontacten in het korrende overleg tussen VVD
en JOVD de rrogelijkheid openen om ook op ondercentraleniveau een conmissie jongerenbeleid in te stellen. Tot zo ver. Getekend Sprangers secretaris en de bij de laatste
verzoeken van de ondercentrale daar aan wil het hoofdbestuur voldoen.
Wel en nou. Het woord is aan de heer Bakhuis.
Ik spreek dan na.mans de ondercentrale en ik spreek als eerste onze dank uit dat de
beide suggesties overgenomen worden. En wij wilden eigenlijk nog een korte toelichting geven waarom we dan toch overgegaan zijn tot het intrekken van die amendementen
wat bij deze dan gebeurt. De eerste reden is dat wij in eerste instantie dachten dat
de samenwerkingovereenkorrst naar de :rrening van de ondercentrale Eindhoven in eerste
instantie inhield naar onze mening dat er per 1 januari een nieuwe jongerenorganisatie
zou zijn en dat zou de JOVD dan zijn. Dat bleek een interpretatiefout van ons, dat bleek
een leesfout, dat stond niet in de samenwerkingsovereenkomst en dat is gebleken uit de
nededelingen die de heer Ginjaars ons gedaan heeft. En ik denk dat er een aantal
mensen zijn hier in de zaal die die samenwerkingovereenkomst op dezelfde rranier gelezen
hebben en in dezelfde fouten zijn ve:rvallen. Waarom wij dan nu die amendementen dan
intrekken is het feit dat die aktiviteiten die door een ondercentrale Eindhoven gedaan
worden voor jongeren dat die wel door rrogen blijven gaan ma.ar dat die rroeten gaan passen
op den duur in een kader van samenwerking tussen de VVD en de JOVD. En het doel is dan
ook en dat heeft de ondercentrale duidelijk gezien het streven naar die ene jongerenorganisatie en dan saroerMerken met de JOVD intensiever samenwerken dat er op dit rrorrent
gebeurt en op den duur als die jongeren van het jongerenkontakt zich kunnen herkennen
in die nieuwe jongerenorganisatie in die samenwerking zullen zij zich ook aansluiten
bij de JOVD en ik denk dat dat het doel is en daar zullen we rret z 'n allen naar rroeten
streven. En daarom dat wij die amendementen intrekken. Een tweede reden is het
indringende betoog van de heer Ginjaars om te zeggen rrensen als we ze aannemen wordt
de samenwerkingsovereenkorrst dusdanig aangepast, rroeten we terug naar de JOVD. De
JOVD zal dan zeggen nou die samenwerkingsovereenkomst daar hebben wij gaan zin in en dan

is er geen samenwerkingsovereenkorrst. Wij rroeten rret ons allen ons realiseren
dat een samenwerkingsovereenkomst een allereerste stap is op weg naar de intergratie
tussen VVD en JOVD. Als we nu vandaag die allereerste stap niet zetten dan wordt er nooit
een allereerste stap gezet en dan zal het dus altijd doorblijven gaan op de ma.nier
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zoals het nu is. En ons streven binnen de WD en binnen de JOVD om te korren tot een
liberale jongerenorganisatie daar zullen we dan niet aan toekorren. En dat zou toch
heel erg jamrer zijn. En ik zou daarom een beroep willen doen op alle aanwezigen om dat
vooral mee te nemen dat ook jongeren binnen de WD zien dat deze samenwerkingsovereenkomst een allereerste stap is. Het is niet wat wij een half jaar of twee jaar geleden
gezegd hebben zo willen wij het in een keer hebben. Dat is het zeker niet. Maar in het
achterhoofd het is een eerste stap en er komt nog meer. Kunnen wij er op dit morrent ermee
akkoord gaan dat de samenwerkingsovereenkomst aangenerren wordt.
Dank u wel mijnheer Bakhuis.
Haafkens.

Ik ben dan een van die rrensen uit die zaal en ik ben dan een van die rrensen die altijd
probeert narrens een groepering dit is nu de karrercentrale Leiden democratie in het oog
te houden. En ik vind dat het hoofdbestuur niet heeft gedaan wat het hoofdbestuur rroet
doen. En dat is narrelijk verdedigen de rechten van een partij van 90.000 rrensen misschien
zijn het er rreer laten we het hopen en op een gegeven morrent ook als ze in sarrenspraak
zijn reet een groepering van 5000 man die dan welliswaar de liberale ideeën zijn aangedaan
naar dat ze dan in eerste instantie denken aan wat die leden allenaal doen. Als hier
op dit :rrorrent-applaus-een onde:rwerp ter sprake ligt waar een partij op zeer positieve
manier op gereageerd heeft en ik weet in mijn eigen karrercentrale dat er rrensen waren
die zeggen weg met die SOO dat is een waardeloos stuk, de centralevergadering heeft
gelukkig positief gereageerd, dragen positief bij dat dan een bestuur die zegt de heer
Ginjaars zegt het zelf er zijn echt dingen geweest die onsympathiek zijn die nerren we
dan toch niet over die wijzen we af, ik vind dat een grof schandaal. Dit hoort in onze
partij niet te gebeuren.
Wat is de JOVD. De JOVD is een speeltuin van vele liberalen en dat hebben we altijd als
zeer waardevol ervaren. Mensen die erin gezeten hebben, rrensen die er niet ingezeten
hebben wij erkennen dat. Er zijn rrensen die hier rret allerlei nostalgische ideeën rond-

lopen. Ik geloof dat dat een beetje fout is. Je rroet op een gegeven :rrorrent dat rrodern aan]
pakken. Ik heb op de televisie een stukje gezien van het JOVDcongres. Er zijn rrensen
die zeggen goh is dat nou de JOVD het lijkt wel een of ander studentenklubje. Ik zeg dat
moet je toch J;XJSitief ervaren. Deze rrensen zijn op hun manier bezig, dat rroeten we ook
erkennen. En als ik dan lees dat er op een gegeven :rrorrent staat in de laatste V&D dat
de JOVD in zijn najaarscongres het zo bijzonder waardeert dat de WD de JOVD nu weer
als enige jongerenorganisatie ziet dan zeg ik OK dat kan naar de 90000 leden van de WD
m::>gen dan aub toch ook wel even rreepraten hoe we het dan ongeveer organiseren. En ik
denk dat we op deze vergadering gewoon positief zoals we dat gewend zijn met allerlei
andere nota's gewoon de arrenderrenten door rroeten lopen en rroeten proberen van een
produkt wat er ligt dat echt hier en daar nog wel verbeterd kan worden om dat beter

Band

1

Blad

9

te naken. Dank u wel.
Voorzitter er is een aantal congressen terug is het soortgelijke stuk aan de vergadering
voorgelegd als dicussiestuk. Toen is er een aantal oprerkingen genaakt en er is vrijwel
overheengewalsd. Ik kan mij voorstellen als de am:mderrenten die thans worden ingedien
zo'n groot probleem vorrren voor de sarrenwerkingsovereenkomst dat het hoofdbestuur
dat al eerder had kunnen inzien en tussentijds had kunnen overleggen rret de JOVD.
Ik denk dat het stuk wat er nu ligt zo een broos geheel is dat je rret een stuk papier
alleen niet zoveel verandert. Ik denk dat er een JOVD zal blijven en dat de VVD jongerenorganisaties er zullen blijven. En een stuk papier verandert daar niet zoveel aan.
Als dit compromis wat thans wordt voorgelegd zo broos is en voor de partij niet acceptabel ja dan is nu eermaal de konsekwentie dat het dan licht zal worden afgesterrd.
Mijnheer Meijeran.
Voorzitter ik spreek persoonlijk maar ik kom uit Naarden voor degenen die dat niet
nochten weten. Ik wou eerst nog even vragen of u die VVD een opperste verwarring die
achter u hangt toch niet een keer in de vuilnisbak kunt deponeren en ons rreer tot
structureel krachtige geprofileerde VVD enblerren kunt beperken.
De heer Ginjaars heeft gesproken over onbegrijpelijk, de heer Haafkens zei een grof
schandaal. Ik zou het bij het onbegrijpelijke willen houden. Ik had voor rrezelf
vier woorden genoteerd om tot algereene beschouwingen kort te spreken. Onthutsend,
onvolledig, onbegrijpelijk en onvoldragen. Onthutsend,

enigszins al onthutsend al dat de

heer Ginjaars over een notitie Ratturn al spreekt als die Arrersfoort bedoelt, waar de
partij blij nee geweest zou zijn, de partij heeft er niets rree kunnen doen want
die notitie was veel te laat ingediend. U heeft gesproken over het aannerren, over
een besluit in Hattem. Ik maar u er op attent dat in overeensterrming rret hetgeen er
in de vergadering is gezegd de besluitenlijst verrreld dat de vergadering kennis neemt
van iets . Dat is iets anders dan dat Haatem iets zou hebben besloten. Er is wel toegezegd dat we nauwere samenwerking rret de kamercentrales concretisering en reglerrentswijzigingen zou kamen en dan vind ik het onthutsend als u in uw inleiding totdeze
stukken zegt, u heeft het kort herhaald zojuist dat het hoofdbestuur zo zich precies
aan de afspraken van Hattem heeft gehouden. Ik IIEen te weten dat de regelerrentswijziging voor het eerst onder de ogen van de hoofdbestuursleden is gekomen in de
vergadering van eind augustus toen rren het er op zeer korte termijn het er ook door
rroest krijgen, anders kwam het niet op tijd in de beschrijvingsbrief van de V&D van
11 septenber. De kamercentrales zijn daarover bij voorbaat niet geraadpleegd wat als

reglerrentswijziging nu op tafel ligt is alleen ma.ar naar artikel 79 dat is niet voldoende.
Mijn eerste vraag is ofschoon niet al te lang over regeltjes en reglenenten zouden
rroeten spreken hoe verhoudt datgene wat in de samenwerkingsovereenkomst staat en wat
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betrekking heeft op reglementswijzigingen over samenstelling hoofdbestuur, kamercentralebestuur eventueel ondercentralebestuur en afdelingsbesturen hoe verhoudt
zich dat tot een normale procedure waarbij de partij over reglerrentswijzigingen staat

Zijn wij gebonden om straks een ons onbekend voorstel aan te nerren orrrlat er nu een
sarrenwerkingsovereenkamst net een intensie aangaat. Ik vind dat beide onthutsend dat we
op die manier, op deze termijn wordt voorgelegd. En ik vind het ook onthutsend, niet
alleen dat het hoofdbestuur op een na alle arrendementen ontraad, rna.ar dat daar sorrs
dingen bij staan ik noem als voorbeeld 14 en 24. 14 van Maarsen die doorgaat op een
stuk dat in overeenstenmingwas en een ondersteuning zou zijn van het hoofdbestuur
en dat nu wordt gekwalificeerd als in strijd net de intensie van de sarrenwerkingsovereenkomt. En ik wijs op 24 van Haarlem-Velsen net dergelijke temen dat is nog maar onbegrijp
lijk dat er dan aan die arrendementen en noties niet neer aandacht is besteed om ze in
ieder geval van een net advies te voorzien. Maar voorzitter iedereen kon vantevoren
bedenken dat je een overeenkomst misschien alleen maar zou kunnen ratificeren of
vawerpen. Als dat zo is heeft het hoofdbestuur zich dan nog niet bedacht en had rren dan
niet bij de beschrijvingsbrief al kunnen vertellen dat dit stuk niet voor arrendering
leende alleen maar voor aanneming of vawerping. Had nen dan die partij het werk
rroeten laten doen goed werk, sorrmige kunt u ontraden, sorrmige kunt u nee eens zijn en
er kan niets neer aan gebeuren. En wat de heer Haafkens citeerde uit de laatste V&D ja
daar heb ik toch even twijfels over gehad. Want wat bedoelt de JOVD nu net dat ze weer

de enige door de .10VD erkende liberale jongerenorganisatie zouden worden. VJeer ik dacht
dat we nooit een andere gehad hebben en dat dit de enige was die erkend was. En dan
vind ik het weer onvolledig dat er in Hattem gevraagd is naar hoe liggen precies die

bepalingen voor de financiele regeling van het ministerie van wvc neen ik zoals het toen 1
heette en dat daar niet op is ingegaan. Ik vind het ook onbegrijpelijk dat er in de
preanbule vawezen wordt naar besluiten en discussies in vergaderingen van de JOVD
die we helemaal niet kermen. Hoe kunnen we een besluit nemen als gelet op discussies
en besluiten die ons niet zijn voorgelegd. En als ik lees wat voor een van die vergadering voor 1 april j.l. door de vice voorzitter van de JOVD als inbreng is gegeven
dan begrijp ik ook die enige liberale jongerenorganisatie niet. Dat woord liberaal en

dan houd ik ermee op voorzitter wordt in de overeenkomst niet genoemd als een voorwaarde.
De JOVD wordt gekarakteriseerd door gevestigd ik dacht den Haag maar daar ben ik niet

zeker van en de WD wordt gekarakteriseerd door te zijn gevestigd in den Haag. Maar
dat er in de JOVD dan toch een zekere statutaire doelstelling zou rroeten zijn die ze
zouden rroeten houden willen we ze blijven erkennen en orrgekeerd dat de JOVD een waarborg zou rrogen hebben dat gedurende de duur van de sarrenwerkingsovereenkomst de subsidiekraan wordt opengehouden dat vind ik twee enorrre leenten in de aanhef van de overeenkomst
Men gaat rret elkaar een overeenkomst aan. Men zegt wel waar nen woont maar nen zegt niet

wie nen is en wat rren bedoelt en dat vind ik onbegrijpelijk. Het onvoldragene dat laten
we maar even schieten daar komt bij sorrmige noties nog wel gelegenheid voor.
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En dan hebben we het verkeerd gelezen. Nee er staat heel duidelijk dat er een

liberale een jongerenorganisatie liberaal rroet zijn. En het arrenderrEnt ik dacht dat
het van Eindhoven was dat het er noest korren dat werd ontraden want dat deugde niet
• Dat was in strijd net de intensie, Terwijl zelf in de nota van Hattem staat dat het
ging om het tot stand brengen en dan besluit ik net de gedachte dat ook als er niets geam
endeerd zou worden het misschien toch goed zou zijn dat de vergadering een machtiging
zou geven aan het bestuur om hier en daar in overleg net de partner de juridische
ofbouw, vmwoordingen en de redaktie nog eens te bekijken of die misschien toch iets
zou kunnen worden in onderling overleg aangescherpt dat we het bestuur zouden willen
machigen. Hetzij net inbreng van arrenderrEnten hetzij net de tekst zelve toch nog de
redaktioneel wat bij te schaven ui teraard net behoud van de intensie.
Dank u wel.
Voordat we nu op deze lijn verder gaan en voordat ik mijnheer de Haze Winkelman het
woord geeft toch nog even iets naar aanleiding van hetgeen de heer Haafkens heeft
gezegd en wat mijnheer Meijeran heeft gezegd. Laten we nu niet het misverstand bestaan
dat het hoofdbestuur vandaag tegen u zal zeggen en nu spreken wij daar verder niet neer
over punt uit. Daar ligt die nota take i t or leave it. We hebben geNezen op de probleiren
waar we als partij voor staan. Dat is het jaar 1985 in het teken van verkiezingen in het
teken van kandidaatstelling en van verkiezingsprogranma 's. En we zouden zo verschrikkelijk graag het jongerenbeleid vandaag willen afsluiten. Dan kun je twee dingen doen,
drie dingen kun je doen. Je kunt de sa.rrenwerkingsovereenkorrst aannerren zoals die daar
nu ligt punt uit. Je kunt de sa.rrenwerkingovereenkorrst verwerpen zoals die daar ligt.
dan heb je niks en dan blijven we doorgaan. Je kunt ook de sarrenwerkingsovereenkomst

gaan arrenderen en dan noet je opnieuw gaan onderhandelen net de JOVD net alle probleiren
en vertraging vandien. Wat er bijvoorbeeld rrogelijk zou zijn is bij het behandelen van
de amenderrenten een richting neegeven aan de verdere uitwerking over een reeks van jaren
zoals dat in de overeenkomst staat rroeten korren tot de concretisering van datgene wat
nu in deze overeenkorrst staat. Dat wou ik u nog zeggen. Laat niet het idee nu ontstaan,
dat was een beetje naar aanleiding van de twee laatste reakties dat vandaag in een
kwartier over het jongerenbeleid de zaak onder de tafel zou kunnen geNerkt. Als u tot
die slotsom zou zijn gekorren. Dat is bepaald de bedoeling niet. Mijnheer de Haze
Winkelman.
Ja voorzitter ik ben

op zich

erg blij net uw woorden. Een extra reden ook om toch wel

tot behandeling hier over te gaan naast de argurrenten die de heer Haafkens en M..eijeran
genoerrrl hebben. Is het feit dat er in de jongerenovereenkomst een aantal zaken staan

die primair de .10\lD niets aangaan maar wel alle afdelingen, karrercentrales ondercentrales
en hoofdbestuur.
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Dat zijn die zaken die in artikel 6 genoerrrl staan, de vertegenwoordiging van jongeren
in de besturen en het in het leven roepen van een jongerencorrmissies. Dat zijn puur

interne WDzaken. Ik acht het dan ook zeer ongewenst als op die punten waar de JOVD
dus niets nee te maken heeft geen enkele anEndering hier tot stand zou kunnen korren,
maar ik begrijp uit uw woorden dat dat op geen enkele wijze het geval zal zijn. Ik ben
daar blij om.
Dank u wel. Mijnheer Weide.
Voorzitter laten we ons vandaag niet verlagen in allerlei prachtige of lelijke temen
van grof schandaal en onbetrouwbaar en onloyaal en dat soort zaken neer. Er is in
het verleden verschrikkelijk veel werk verricht en we hebben dat rrogen horen van de
heer Ginjaars. Alle lof daarvoor. Er zijn veel gesprekken gevoerd net alle betrokken
partijen, er ligt nog een stuk op tafel. En laten we er inhoudelijk vandaag nou niet
zo verschrikkelijk veel over gaan zeggen. Het is een duidelijk intensie, het is
een samernerkingsovereenkornst. Wat is de intensie van dit stuk, dat er een opdracht
ligt aan de afdelingen, een opdracht ligt aan de ondercentrales, een opdracht
ligt aan de ka:rrercentrales. Laten die nu hun taak eens gaan oppakken dat ben ik ervan
overtuigd dat we over vier jaar helenaal niet rreer hoeven te praten, dan is de problerratil
opgelost.
Zo is het precies. Gaat uw gang.
Van de Poel afdeling Voorschoten.
Voorzitter wij denken dat wij beschikken over een verstandig hoofdbestuur, het hoofdbestuur het is al meer gezegd vandaag wist vantevoren, kon vantevoren weten wat de bedoeling was van het hoofdbestuur rret de sarreYlW'erkingsovereenkomst als vantevoren al
duidelijk was dat deze samenwerkingsovereenkomst niet echt voor de partij bespreekbaar
zou zijn dan had dat echt vantevoren gezegd kunnen worden. Het betoog van de heer
Haa.fkens dat wil ik graag onderstrepen. Ik rroet zeggen dat ook binnen de afdelingen
uiteraard gesprekken zijn geweest over de regie van vandaag. Met name in onze afdeling.
U kunt zien de :rrotie

nurt~rer

2 van de afdeling Voorschoten die is rret een speciale reden

opgesteld. Ik ma.g dat misschien hier even naar voren brengen. Ook wij hebben bedacht
dat het misschien weleens zo zou kunnen gaan hier vandaag in Dordrecht dat het hoofdbestuur de zaak niet wilde anEnderen. Toen hebben wij gezegd nou voor dat geval laten we

dan toch die :rrotie indienen omdat die dan toch een beetje een achtergrondfilosofie
kan zijn voor de sam;mwerkingsovereenkomst tussen de WD en de JOVD. Nou wij hebben

tot ons genoegen kunnen constateren dat het hoofdbestuur zegt dat elerrenten van de notie
worden gewaardeerd.
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Nou het woord waarderen dat komt niet vaak voor in het stuk, dus wat dat betreft is dat
zeer oprerkelijk. Misschien dat het goed is dat het hoofdbestuur toch nog eens uitlegt
welke elem:mten van de rrotie dan worden gewaardeerd en waarom eigenlijk dan toch
ondanks al die waardering de rrotie niet haalbaar is. Graag hoor ik dat nog van de
heer Kamninga.
Nou dat laatste zal duidelijk zijn uit de toelichting die is gegeven. Oirdat veranderingen
leiden tot nieuwe onderhandelingen.
Er is geen verandering voorzitter. Als we een rrotie aannerren dan wordt er aan de sarren-

werkingsovereenkorrst geen korrma gewijzigd.
Dat is duidelijk. We korren er zo op terug.
Ja voorzitter de naam is Derks ik kom uit Nieuwegein. En ik heb de volgende vraag aan
u voor te leggen. Gehoord uw woorden van net rroet ik terecht begrijpen hoop ik
althans dat het hoofdbestuur graag bereid is nadat de vergadering de overeenkomst
heeft gem::xlelleerd naar de wensen van de vergadering om anderrraal met de JOVD om de
tafel te gaan zitten.
Als uw wijzigingen in de overeenkomst aanbrengt dan kan het hoofdbestuur twee dingen
doen. Of zeggen het lijkt ons zinloos om deze arrenderrenten met de JOVD te gaan bespreken.
Dan betekent dat dat er geen samenwerkingsovereenkomst komt en dat we doorgaan op de
weg die nu gegaan wordt. Andere rrogelijkheid is dat er toch besprekingen met de JOVD
gevoerd gaan worden en ja ik kan op dit TIOirent vanzelfsprekend niet gaan zeggen wat de
uitkomst is, am:lat we het gesprek van vannorgen rroeten afwachten.

Dus dan zou de vergadering u bijvoorbeeld kunnen opdragen om met een bepaalde overeenkomsi

rret de JOVD te gaan praten.

Nou als wij hier een overeenkomst aannerren inclusief een aantal arrenderrenten die besproke1
zijn dan zouden wij dus kunnen opdragen om met die uiteindelijke overeenkomst met de
JOVD te gaan praten.

Ja dat zou u wel kunnen opdragen naar dat zouden wij wellicht niet uitvoeren orrrl.at het
onrrogelijk is onbepaalde zaken net de JOVD te gaan bespreken en dat is leuk, dat nag
u dan wel opdragen en dan rapporteren wij in een volgende algerrene vergadering dat het
tot onze spijt niet gelukt is. En dan zijn we dus niet gekaren tot die weg. Vandaar
ook dat wij er de voorkeur aan geven de ontwikkeling nou naar eens op basis van dit

stuk zich te laten voltrekken.
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Waarbij vanzelfsprekend in de vele gesprekken en de oommissies die er gevormd moeten
worden waarbij er over deze zaak toch nog geruime tijd gesproken zal worden rekening
wordt gehouden rret datgene de teneur de tendens die uit deze algerrene vergadering
naar voren komt, dat is een heel andere zaak. Maar het opnieuw gaan onderhandelen
dat maakt het uitermate moeilijk voor het hoofdbestuur, gelet op datgene wat er is
gebeurd en het eindeloze gediscussieer wat er heeft plaats gevonden in de afgelopen
jaren. We hebben er echt alles uitgehaald, nee ik had erg graag gehad dat behalve
de heer Weide toch wellicht van uw zijde eens iets meer was meegevoeld rret de problemen
die wij als hoofdbestuur in de afgelopen jaren daarrree hadden gehad. Er is geen week
voorbijgegaan, er is geen dag voorbij gegaan dat het jongerenbeleid bijna niet aan
de orde is geweest. De heer Ginjaars die is daar zo ongelooflijk intensief mee bezig
geweest. We hebben het werkelijk to zover hangen dat we het helemaal onrrogelijk
achten om nu rret de JOVD nog eindeloos door te gaan rret het idee dat daardoor in de
korrende jaren een beleid gaat ontstaan wat meer aansluit bij datgene wat u wellicht
zou willen.
Maar voorzitter we zijn toch niet afhankelijk van de JOVD en dat doet u op dit ITDIIent
voorkorren.
Nee hoor we zijn helernaal niet afhankelijk van de JOVd en als we doen wat we zelf willen
dan hebben we straks al thans als we doen wat sommige willen dan hebben we straks twee

jongerenorganisaties. Dus we zijn niet afhankelijk van de JOVD dat is juist.
Wie van u nog.
Klein karrercentrale Gelderland.
Voorzitter we zijn al jaren bezig rret de hele problematiek rond de jongeren binnen de
partij en dan de jongeren buiten de partij in de JOVD. We vinden dat het een goede zaak
is dat er op een gegeven ogenblik tot een sarrenwerkingsovereenkomst is kunnen korren.
Deze sarrerMerkingsovereenkomst heeft de nodige voeten in de aarde gehad en het is dan
ook een goede zaak dat die sarrenwerkingsovereenkomst er is. Het is papier. De uitwerking
daarvan zal door de rrensen door de rrensen in de karrercentrales, in de ondercentrales,
in de afdelingen nader ingevuld dienen te worden. Vandaar dat wij in eerste instantie

toen wij de sam:mwerkingsovereenkomst kregen het hebben bekeken en hier een klein technisl
arrenderrent op hebben ingediend. Echter dit is van dusdanig ongeschikt belang gelet op het
totale belang van de sarrenwerkingsovereenkomst dat wij bereid zijn om dit aJPendeiJY2nt
in te trekken ten gunste van de sarrenwerkingsovereenkomst zoals die er op dit norrent
ligt, zoals die op dit norrent is aangenerren door de JOVD hetgeen een belangrijke stap
is naar een goede harrronisatie van het hele jongerenbeleid en daarom hopen wij van
harten dat de sa.rrerMerkingsovereenkomst uitgevoerd zal kunnen worden en dat we er rret
z'n allen achter staan en doorgaan de belangrijke politieke zaken. Dank u wel.
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Dank u wel. Gaat lM gang.

Roosendaal afdeling Apeldoorn.
Ik hecht er toch mijnheer de voorzitter gehoord de discussie een beetje grote waarde
aan zelfs om nog een keer in de vergadering te zeggen dat het hier niet gaat om een
fusie naar om een sa:rre.mrerkingsovereenkorrst. Als ik sorrmige geluiden beluister dan
krijg ik weleens de indruk dat de JOVD vandaag of norgen bij ons ingelijfd zouden
worden en orrgekeerd dat de VVDjongeren bij de JOVD ingelijfd zouden worden. Dat is
toch niet het geval als ik het allemaal goed gelezen heb. Het gaat om een sarrenwerkingsovereenkorrst :root hele concrete doelen. Dat daru:bij bepaalde aanpassingen van het
huishoudelijk regele:roon en van de statuten noodzakelijk zijn dat is een tweede verhaal en

ik denk dat dat gEMOOn op dit IrOITent even voor lief generren noet worden. Ik pleit er
dan ook gewoon voor net als de heer Klein daarnet deed om die saiiEWerking en de heer
Ginjaars natuurlijk ook om die sarrenwerkingsovereenkorrst gewoon integraal over te ne:roon
oorlat dat enige ma.nier is waarop op dit :rrom:mt de vruchtbare voortgang van een sarrenwerking een samenwerkingsproces gegarandeerd kan worden en verder niets .Door noties
arren.dementen, intensies tot zelfs dingen die al min of :rooer vastgesteld zijn te wijzigen
zodat het allemaal onmogelijk wordt.
Dank u wel.
Bongers. ondercentrale Gooi en Vechtstreek.
Voorzitter ik wil toch naar aanleiding van

1.M

laatste antwoord weten van

1.M

hoofd-

bestuur of het teruggaan om te onderhandelen rret de JOVD ook slaat dus het al of niet
teruggaan ook slaat op het al of niet aanvaardbaar zijn voor ons als afdelingen en hier
zitten uiteindelijk de stemgerechtigde leden van de partij wanneer wij zouden afdwingen
vanmiddag of vanm:>rgen dat de jongeren, de VVDjongeren hun recht wat iedere groep in
onze partij heeft om zich nochthans zelfstandig en buiten de JOVD te blijven organiseren
als dat hier wordt aangenomen of dat voor u betekent dat u rret een dergelijke
uitspraak van deze vergadering niet meer teruggaat naar de JOVD.
De sarrenwerkingsovereenkomst bevordert dat afdelingen een beleid kunnen voeren waardoor

binnen de afdelingen ten behoeven van jongeren tot een ontwikkelingsproces wordt
gekomen van die jongeren. Dat betekent als er jongeren binnen een afdeling zijn lid van
de WD uiteraard die niet in de JOVD zich willen ontwikkelen naar binnen de VVD dat het
dan niet alleen rrogelijk is dat dat gebeurt, maar dat dat zelfs de verantwoordelijkheid
wordt van de afdeling om die jongeren zich binnen de partij te laten ontwikkelen. Maar
om nou te voorkorren dat er een grote ellende rret de JOVD ontstaat over dat onderwerp
is juist een samenwerkingsovereenkorrst nodig waarbij we dat vastleggen.
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Dus uw vraag staat i.rrpliciet in de sanenwerkingsovereenkomst.

Impliciet voorzitter betekent dat dan ook dat wij de JOVD doordat de JOVD inmiddels
de samenwerkingsovereenkomst heeft geaccordeerd dat wij aan de JOVD op dit moment het
veto hebben gegeven om afstand te doen voor onze jongeren om zich nog landelijk binnen
de statuten van onze partij te organiseren.
Kijk dat is nou net wat niet in de samenwerkingsovereenkomst staat en wat we niet
willen dat is die landelijk organisatie van jongeren binnen de partij. Want dan hebben
we twee jongerenorganisaties en dat willen we niet. Als u vraagt het is de verantwoordelijkheid van de afdeling om binnen de afdeling jongeren te binden en te bevorderen
dat ze betrokken zijn bij de liberale politiek en ze willen dat binnen die afdeling
doen dan is dat uitstekend en dan moet dat bevorderd worden. Maar wat niet de bedoeling
is dat is een jongerenorganisatie vanwege het gebeuren binnen de partij zelf daaraan
is geen behoefte. Als jongeren moties willen aannemen over weet ik veel wat voor zaken
mijnhher Haafkens heeft dat de speeltuin genoerrrl. Ik zeg dan altijd als liberale
jongeren willen besluiten dat Belgie moet worden binnengevallen dan moeten ze dat maar
doen binnen de JOVD maar dan wil ik daar niet graag verantwoordelijk voor zijn.
Nou u heeft de bedoeling goed VeiWoord voorzitter.

Uw

bedoeling van het hoofdbestuur

voor wat betreft het niet meer handhaven van het recht van onzejongeren staat diametraal
op de bedoelingen die wij in ieder geval in de moties van de ondercentrale Gooi- en
Vechtstreek hebben ve:rwoord.
Jawel maar zegt u dan gewoon, ik vind het best hoor en daar mogen we over van nening
verschillen net elkaar, maar zegt u dan gewoon dat u binnen de WD een eigen jongerenorganisatie wil.
Nou ik dacht dat ik dat in alle duidelijkheid heb gezeg. Ik was alleen even aarzelend om
het zo uit te spreken, want in de toelichting van de Ginjaars moet ik even in alle vriendelijkheid overigen begrijpen dat wanneer wij onderdelen en wij vinden dit een zeer
essentieel onderdeel van de overeenkomst wanneer wij die niet zoude aanvaarden vanmiddag
ergens wellicht op zijn minst in het verslag getekend zullen worden als ruziezoekers en
dat wensen wij niet want wij hebben respekt voor de wijze waarop de gesprekken net de
JOVD zijn

gevoerd, we hebben respekt voor de inhoud van die overeenkomst, maar we hebben

van de andere kant er respekt voor de rechten van de leden van onze partij en tot die
rechten behoren dat zij kunnen organiseren en kunnen uiten in groepen zoals er staat
in artikel 78 van het huishoudelijk reglerrent.
Mag ik hierop aansluiten ook namens de ondercentrale, want dan past het precies in het
straatje.
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U hebt blijkbaar RieX moeite met het landelijk organiseren van deze jeugd binnen
die WD, maar oorspronk.eli jk in onze afdeling de afdeling Naarden heeft aan het eind
van deze notie die daar ook is ontstaan, heeft gestaan dat de samenwerking tussen
VVD en JOVD onverlet laat de mogelijkheid voor jongeren die lid zijn van de VVD zich
als bijzondere groep ex artikel 78 lid 2 en 3 huishoudelijk reglement te organiseren.
En dan geloof ik dat uw bezwaar is weggenomen. Dan kan het dus op plaatselijk en

regionaal niveau zou dat wel kunnen. En wij willen ook beslist dit recht van leden
van de WD om beroep te doen op artikel 78 en dan in dit geval willen we het dus
amenderen met 2 en 3 willen we onverkort handhaven. U kunt niet tegen uw eigen
huishoudelijk reglement ingaan. met een samenwerkingsovereenkorrst met derden. Uitgesloten.
We zullen straks een antwoord geven op uw vraag. Mijnheer H-afkens. Herkansing.

Ik wilde twee punten even aan de orde stellen. Er wordt hier voorgesteld door de heer
Weide is dat gedaan kun je nou niet die SWO aannemen en die amendementen zoals hier
ook gezegd er zijn een aantal zaken waar we echt wel positief tegenover staan maar die
kunnen we dan met de verder uitwerking meenemen. Waar ik een beetje bang voor ben en dat
is toch eigenlijk al een paar keer gebleken dat de vergadering hier geconfronteerd werd
vandaag ook met uitspraken die ze zogenaarrd in Hattem en de heer Meijeran heeft daar
op gewezen en ook in Amersfoort destijd heeft gedaan. En ook daar is natuurlijk altijd
een schimmige discussie geweest in de vergadering zonder dat er eigenlijk heel definitief

afspraken zijn gemaakt. En als zodanig zeg je als we deze truc nu weer uithalen dan wordel
we waarschijnlijk over een aantal jaren als we bezwaar zouden hebben met een overeenkomst geconfronteerd met jongens dat hebben jullie al beslist, Nou daar ben ik een beetje
bang voor. De kamercentrale Leiden die denkt wel dat we dus op een gegeven rroment
natuurlijk in een discussie zijn die zeer conplex wordt. En er is dus een vraag. En
die vraag is de volgende. Er zijn een hele hoop amendementen ingediend. Is het nou
rrogelijk eventueel om die samenwerkingsovereenkomst een jaar aan te geen. Een jaar niet
langer. En in dat jaar dus het gewoon te ontwikkelen zoals u dat hebt voorgesteld, maar
dus de amendementen die hier zijn ingediend aan te houden zodat wij dus over een jaar
met elkaar kunnen praten. Dan hebben we dus goed kunnen overleggen in de afdeling is
dat reglementair mogelijk ja of nee.
Zou ik het zo mogen formuleren mijnheer Haafkens, nou ga ik even manipuleren ik
waarschuw u. Mag ik uw verzoek of uw suggestie mijnheer Haafkens, mag ik uw suggestie
ook zo interpreteren dat u zegt wij willen als algemene vergadering jaarlijks op
de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en het recht hebben om in te grijpen
als de ontwikkelingen niet gaan zoals wij ons nu hebben voorgesteld.

Band

2

Blad

18

Haafkens.
Nou dat is niet helemaal de bedoeling. Net zo goed als wij proberen u een beetje
te helpen. Het werk wat gedaan is door de afdelingen en door de centrales, wij
denken dat je dan niet op een gegeven rrorrent rroet zeggen dat nerren we nee, want
onze ervaring is toch ondanks dat het niet expliciet de bedoeling is dat het tussen
wal en schip valt, dat willen we dus niet. Wij willen dus rret die ervaring van die
~van

een jaar willen we over die arrenderrenten stermen. We willen dan kijken van

is dan wat we nu bedacht hebben dan nog geldig. Dus rret andere woorden je laat
je houdt die am:mderrenten aan tot de vergadering en dan praten we erover. Dan praten
we misschien rret iets neer achtergrond. U kunt dan misschien rret iets neer ervaringfeiten
korren en misschien dat je dan op een gegeven rrorrent zegt hé die zaken die je nu voorstellen en denken dat goed zijn die kunnen we dan laten vervallen of we noeten inderdaad
die dingen aannerren om:lat die niet goed loopt. En we rrogen misschien dan ook in die
tijd dat ook de JOVD die ervaring heeft opgedaan om wat positiever te staan tegenover
een aantal ideën maar dan een jaar. Dus het is niet van eventueel, nee er wordt echt
over gepraat, dat is de suggestie eigenlijk.
Daar heb ik geen enkel bezwaar tegen in die zin dat wij dan wel graag nu willen weten
hoe de verhoudingen liggen ook ten aanzien van de arrenderrenten die zijn ingediend,
dat dan wellicht de arrenderrenten vandaag als rroties kunnen worden beschouwd die dan
niet in de sarrenwerkingsovereenkoiTEt van toe:passing zijn, naar behulpzaam zijn bij
de verdere uitwerking van de sarrenwerkingsovereenkoiTEt zoals die er nu ligt.
Mevrouw Coenen.
Ja voorzitter ik heb een voorstel van orde. Er zijn rokers in de zaal en ik wil vandaag

ru

niet de gerreente Dordrecht aan een nieuw stadtheater helr;en. Ik zou willen vragen of u
er op wil toezien of er niet gerookt wordt, want het is hier in dat opzicht een gevaarlijke toestand.
Dank u zeer. Mijnheer Weide.
Het wordt tijd voorzitter dat er een nieuwe burgerreester komt hier. Voorzitter ik ben blij
rret de suggestie van de heer Haafkens, want hij gaat toch wel wat in onze richting en
het leven hangt nu een keer sarren van conpromissen. En we rroeten eruit vandaag. Ik zou
aan mijnheer Haafrens willen vragen of die termijn van een jaar wat ter discussie gesteld
kan worden, want ik wil rret nane voor die afdelingen die klein zijn en die ook een
op:lracht hebben die wil ik toch wat meer kans geven dan een jaar. Bij grote afdelingen
korren natuurlijk veel vaker bijeen dan die kleinere afdelingen en daar zou ik graag mijn
pleidooi voor willen houden.
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En dan zou ik het hoofdbestuur willen vragen die nag van mij best binnen een jaar

of binnen een bepaalde tennijn eens een keer gaan evalueren, eens een keer enquettes
gaan houden of de afdelingen vragen en de ondercentrales en de kamercentrales in
hoeverre zij nou inhoud hebben gegeven zoals dat in de intentieverklaring in de
overeenkomst is veJ:WOOrd.
We zouden misschien als conpromis kunnen aanhouden anderhalf jaar. In die zin dat

dat dan de voorjaarsvergadering van 1986 zou kunnen zijn. Mijnheer Meijeran.
Voorzitter zowel een jaar als anderhalf jaar is natuurlijk toch wat kort als je de
vergaderfrequentie, nee ik ga geen vijf jaar voorstellen, naar ik wou het conpromis
orrrlraaien en dan alle zijn rroties, naar er is een arrenderrent dat wordt dus in de
samenwerkingsovereenkomst opganorren en dat is het toevoegen van een opzeggingstennijn
van een jaar op een :rrorrent dat je dan iets constateert op het rrorrent dat je dan een
verslag hebt, dat zou over vijf maanden al kunnen zijn dat je tot die ontdekking komt

~

onverhoopt. Dat zou ook langer kunnen duren, naar rret een opzeggingstennijn van een jaar
dan zit je dacht ik goed. Dan onderbreek je geen lopende programna's, dan heb je niet een

tennijn waarbinnen je dan weer wat rroet hebben als je dat niet hebt dan rroet je gaan verlengen op een ongewisse basis. Ik geloof rret een opzeggingstermijn van een jaar dat
u het vertrouwen kunt hebben dat het 5 jaar blijft duren, dat de heer Haafkens het
vertrouwen kan hebben dat het niet langer hoeft te duren dan de algerrene vergadering
wil en dat dat een betere oplossing zou zijn dan een bepaalde termijn te stellen.
Ik denk dat het erg ingewikkeld wordt. Wie van u nog.
Mevrouw van Veghel afdeling Arrersfoort.

Op de eerste plaats in Amersfoort hebben wij een buitengewoon plezierige sarrenwerking
met de JOVD, ze zijn zeer aktief en we hebben daar als afdeling zeer veel aan. Dat wou

ik toch even stellen. Ik vind dit een erg schinmige discussie. We praten over een overeenkomst, dat betekent dat je sarren iets overeenkorrst, de WD en de JOVD. Ik weet en
begrijp dat er heel lang met elkander is gesproken, natuurlijk kunnen niet heel grote
klubs met elkander spreken. Er zijn natuurlijk ontzettend veel punten in die bespreking
aan de orde geweest die nu te vinden zijn in arrenderrenten. Daar ben ik heilig van
overtuigd. Ik kan rre niet voorstellen dat de dingen die wij nu verzinnen in de afdelingen
niet aan de orde zijn geweest. Ik rroet zeggen dat de beschrijving van de besprekingen
zoals die op mij overkomt niet echt plezierig is. Ik kan het niet overzien, naar ik
heb te vaak gehoord dat de JOVD erg lastig is en erg vervelend is en ik ben er niet bij
geweest, het kan best waar zijn geweest, naar ik heb nog niemand van de JOVD hier
gehoord die ook hun gevoelens over die besprekingen naar voren heeft gebracht.

Want ik

vom het
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toch op mij wat rrerkwaardig overkorren. Mijnheer de voorzitter ik denk

dat dat ook tegelijkertijd ook het probleem is dat wij niet aan de onderhandelingstafel hebben gezeten. Een heel groot arrenderrenten zijn ter sprake geweest. Het
zou veel duidelijker zijn geweest indien u bij de weerlegging van de arrendenenten had
gesteld tekst niet wijzigen, nou daar kan ik mij om allerlei redenen dan nog nou
eignelijk niet bij vinden maar bij neerleggen als het dan rroet, naar in deze geest
hebben wij rret elkaar gesproken. Dit is de bedoeling van die woordkeuze geweest. De
woordkeuze misschien niet geheel duidelijk maar goed. Maar het kan ook zijn dat er

arrenderrenten worden voorgesteld waarover u heel lang en heel intensief over rret elkaar hel

onderhandeld. En ik kan mij zo voorstellen dat u zeker rret elkaar gesproken hebt over zaR1
zoals ook het amendement van de afdeling Amersfoort die zegt dat haar politiek denken
en handelen zal echt niet in strijd rret de beginselverklaring van de WD rrogen zijn.
Nou dat is nog uiterst voorzichtig orrschreven. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken
dat u niet over dit soort zaken rret elkaar hebt onderhandeld en dat gewoon de JOVD
heeft gezegd daar hebben we geen zin in. Dat had u dan duidelijker rroeten aangeven
want dan hadden wij kUIIDen weten rret z'n allen hoe ver de rek is die er in dit soort
zaken zit. Mijnheer de voorzitter ik denk dat wij heel duidelijk als vergadering hier
bijeen de amenderrenten wel rret elkaar rroeten bespreken en dat we dat doen in vorm van
noties dat is allemaal vergadertechniek. Dat indien er uitspraken korren waarbij
bepaalde amendementen heel duidelijk orrschreven worden dan is dat een goed geluid en
dat rroet de JOVD dan ook horen. Ik weet ook niet precies wat de JOVD in haar vergadering
heeft gezegd, daar ben ik helaas niet geweest en ik denk dat het heel goed is om daar
waar we toch iets heel belangrijks aan het doen zijn over twee jaar dan desnoods, want
we zitten met verkiezingen allenaal weer rond de tafel te gaan zitten en in de tussentijd natuurlijk ook omdat het geluid van de VVD best verwoord nag worden als dat
heel duidelijk op bepaalde punten heel scherp is aan die onderhandelingstafel. Het kan
een steun in de rug zijn voor ons onderhandelaars en ik wil pleiten voor een hele
duidelijke afdoeningen van de arrendementen en een duidelijk signaal van deze vergadering.
Dank u wel.
Als het nag voorzitter wil ik graag hier even op reageren. Het is inderdaad zo dat zich
hier het verschijnsel voordoet dat slecht heel weinige aan die onderhandelingstafel
hebben gezeten. En ik rroet u eerlijk. zeggen het zitten aan die onderhandelingstafel en

in de eerste fase was dat het leiding geven aan discussies tussen aan de ene kant
jongerencontacten en afgevaardigden van jongerencontacten en de nieuwe kiezerswerkgroep
en aan de andere kant afgevaardigden van de JOVD dat dat een hele belevenis was.
Ik denk dat de voorzitter die heeft daarstraks al gezegd dat was de heer Weide je rroet
er geduld voor hebben en dat was inderdaad zo.
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Je noest erg veel geduld afbrengen om die beide groepen voortdurend rret elkaar te
laten discussieren en dan op zodanige wijze te laten discussieren mag ik dat ook
zo eerlijk zeggen dat rren elkaar niet in de haren vloog, letterlijk en figuurlijk.
Die discussies waren erg rroeizaam ik heb dat in mijn inleiding gezegd de standpunten
waren en zijn verhard. En inderdaad is het zo dat het niet rrogelijk is om vanuit die
discussies zowel vanuit de eerste ronde als de tweede ronde om die discussies aan u
over te brengen nu u hier zo in de zaal zit. En dat betekent ook dat veel van wat
in die arrenderrenten staat gewoon besproken is niet in letterlijke vorm maar dan toch
inhoudelijk aan de orde is geweest in die discussies. Nou zegt u rrevrouw had het
hoofdbestuur daar nou niet een verdere toelichting op kunnen geven. Ja dat had
misschien wel gekund. De vraag is natuurlijk wel of dat verstandig zou zijn geweest.
Ik denk het eerlijk gezegd niet, want ik denk dat er in dat geval alleen maar olie
op het vuur zou zijn gegooid. Vuur van beide kanten en ik denk dat dat niet had bijgedragen. Integendeel ik denk dat in dat geval de standpunten nog neer verhard waren
geworden dan ze nu al zijn geweest omdat immers die standpunten dan door officiele
uitspraken worden gevraagd. En mag ik u dan een voorbeeld geven naar aaleiding
van een oprerking van de heer de Haze Winkelman die zei ja artikel 6 dat gaat alleen
maar over de WD dat is juist. De JOVD voorzitter darres en heren had geen enkele
behoefte aan dat artikel. De JOVD heeft erop aangedrongen dat dat artikel daar niet in
zou staan, maar het is uitsluitend op verzoek van u de vertegenwoordigers van uw eigen
jongerencontacten en uw NKW dat artikel 6 in de sarrenwerkingsovereenkomst is gekorren.
Zo eenvoudig ligt dat voorzitter, darres en heren. En dan tenslotte nog een oprrerking
de JOVD heeft erover gediscussieerd op haar algemene vergadering, er waren een paar
noties die er op neer kwarren dat groeperingen in de JOVD het niet rret die sarrenwerkingsovereenkomst eens waren. Uiteindelijk is het besluit generren op voorstel van het hoofdbestuur van de JOVD rret een stel overwegingen e.d. rren doet het daar anders dan wij dat

hier doen, maar het besluit is dat rren de sarrenwerkingsovereenkorrst aanneemt rret dien
verstande dat als de VVD een arrenderrent aanbrengt dat de sarrenwerkingsovereenkorrst dan n
niet is aangenarren. Ik vind dat rroet ik zeggen keurig geforimlleerd. Dat is de feitelijke
stand van zaken op dit rrorrent. Maar de essentie, de essentie ik wil dat nog eens een
keer beklemtonen kunnen over alle arrenderrenten zijn, dat lig wellicht in de vorm van
rroties praten, de essentie is dat de sarrenwerkingsovereenkomst bedoeld is ik zal dat nog
eens een keer zeggen om een nieuwe start te maken en de ruzies achter ons te brengen.
Mijnheer de voorzitter mijn naam is Ton Houtman.
Ik wil even zeggen ik herken mijzelf in de VVD, ik voel voor de VVD daarom stem ik WD
en daarom ben ik lid geworden van de VVD en het blijkt en het is zo dat heel veel
jongeren net zo denken als ik die stermen WD en een aantal van hen wordt dan lid van
de WD orrdat zij vervoelen om aktief te worden in een politieke partij.
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Ik vind dat de JOVD daar weinig nee te maken. Ik voel niks voor de JOVD ik ben lid
van de VVD en ik virrl dat jongeren zich rroeten kunnen organiseren binnen de WD. Want
jongeren gaat altijd bij elkaar zitten, dat is niet alleen in :politieke partijen zo dat
is in de kerk zo dat is bij de gymnastiekvereniging zo en jongeren rroet zich dus
kunnen organiseren. Ik vind dat het rroet kunnen op afdelingsniveau op kanercentrale

niveau en op landelijk niveau en als dat gebeurt dan heeft die WD een jongerenorganisatiE
want op dit :rromant heeft zij er geen een. De JOVD is een onafhankelijke organisatie
die haar eigen doelstellingen heeft. Dat zij liberaal is dat is iets wat zij geneen
heeft rret de VVD, maar ik vind dat de WD rekening rroet houden rret haar jongeren in de
partij en dat zij de kans rroet geven zich te organiseren.
Dank u wel.
Voorzitter mag ik nog een praktische vraag stellen. Stel nu dat die sarrenwerkingsovereenkorrst vandaag wordt aanvaard, dan wil ik graag weten wat wij zouden rroeten
zeggen tegen het jongerencontact wat wij in onze afdeling hebben en ook tegen de
jongerencontacten die bij ons in de regio funktioneren. U heeft gezegd wij hebben er
geen bezwaar tegen dat die VVDjongeren op afdelingsniveau goed bezig zijn. Daar heb
ik dan nota van genarren. Een ander punt is natuurlijk wel dat die jongerencontacten een

natuurlijke behoefte hebben om ook eens een keer rret elkaar te praten en dat leidt
dan al heel erg sluitend en ook logisch tot iets wat regionaal wordt, tot iets wat
misschien ook wel landelijk wordt. Dus het lijkt mij dat dat een ongewenste situatie
is, want dan ontstaan toch weer die twee soorten jongerenverenigingen en dat rroeten we
niet hebben. Dus mijn voorstel zou toch zijn als we nou over een samenwerkingsovereenkomst praten dan rroet er toch duidelijk sprake kunnen zijn van een JOVD nieuwe stijl
waarin zo;,;tel die .10VD als die jongerencontacten opgaan.
Als ik daar even op mag reageren voorzitter. Wat rroet u tegen uw jongerencontactgroep
zeggen. Ik denk dat u ontzettend veel :positiefs tegen ze kan zeggen. U kan zeggen dat
de JOVD en de VVD rret elkaar besloten hebben om sarren te gaan werken aan wat u zelf in
het laatste gedeelte van uw betoog rroerrrle een nieuwe jongerenorganisatie. Ik denk dat dat
een enorm p::>Sitief punt is. Maar bovendien kunt u zeggen dat in het kader van die sarrenwerkings overeenkomst heel duidelijk is afgesproken dat met narre op afdelingsniveau
contacten rroeten worden gelegd tussen afdelingen van de WD en afdelingen van de JOVD.
Als ze er niet zijn dan is dat misschien voor de JOVD een aans:poring om te zeggen dat
ze er wel :rroeten zijn. Je zou ook daar op een heel andere wijze kunnen funktioneren.
Maar het is niet aan mij voorzitter om daar te zeggen hoe dat zou rroeten. Maar als ik
zomaar eens wat gedachtespinsels over mag uiten, u mag me daar niet op vastpinnen dan
zoudt u bijvoorbeeld kunnen gaan naar uw karrercentralebestuur want ik neem aan dat er
wel een district is en zeggen wat u daar in zo'n geval rroet doen.
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En voor die jongerencontactgroepen die wel een count apart hebben bij de JOVD die

afdelingen noeten het doen en hoe die afdelingen het doen voorzitter, darres en heren
het is toch niet aan ons. Zeker niet aan het dagelijks bestuur, hoofdbestuur om te gaan
vertellen om te gaan uitmaken hoe die afdelingen dat sarren met de afdelingen van de
JOVD noeten doen. Dat rroeten ze toch zelf doen. We zijn toch met z'n allen dacht ik

echt de kleuterschool ontgroeid ook al gaat het dan over jongeren. En dat noeten ze
echt zelf doen. En we hebben gezegd er moet in zo'n afdelingsbestuur lid zijn die
zich Iret die scholinga- en

vormings~aktivi~i ten

van die jongeren bezighoudt en het

is dan ook die verantwoordelijkheid van dat afdelingsbestuur en van dat lid in dat
afdelingsbestuur om ervoor te zorgen dat dat inderdaad gebeurt en dat er inderdaad
kontakten worden gelegd met die afdelingen van de JOVD. Dat is hun verantwoordelijkheid.
Dat is een verantwoordelijkheid die u als ledenvergadering niet op uzelf kunt
afwentelen die u ook niet op het hoofdbestuur kunt afwentelen. Daar ligt de verantwoordelijkheid voor de praktische uitvoering, daar en niet anders.
Dus toch de jongerengroeperingen aanraden om lid te worden van de JOVD.

Dat zou een rrogelijkheid ZlJn ja waarom niet. Als men daarvoor zou voelen kan dat
toch heel goed. Als

IreTI

er niet voor voelt dan doet men het niet. Zo eenvoudig ligt

dat toch. Dat gaan wij toch hier niet met z'n allen bepalen wat die groepen gaan
doen. Dat zou toch denk ik onliberaal zijn om te zeggen wat er rroet gebeuren. Dat
rroeten ze zelf bepalen. Dat is hun verantwoordelijkheid. Als men die verantwoordelijkheid
wil nemen moet

men die vernatwoordelijkheid ook echt willen dragen en daar ligt

dan de

verantwoordelijkheid. Ik heb dat in het begin van mijn betoog ook al gezegd de uitvoering
van die sane:nwerkingsovereenkonst kan maar voor een beperkt gedeelte op landelijk niveau,
worden gelegd en waar die is gelegd is ook volstrekt duidelijk. Bij een aantal conmissies
en bij een aktiviteitenprogramrna en voor de rest wordt die verantwoordelijkheid in de
partij neergelegd. Op karrercentraleniveau, op ondercentraleniveau en op afdelingsniveau.
En u noet Iret z'n allen die vernatwoordelijkheid dragen in het belang van de jeugd, in he

belang van de partij en in het belang van de liberale beginselen.
K.amninga.
Kijk we kunnen ongetwijfeld nog heel lang doorpraten in algemene zin, maar we beginnen
zo langzarrerhand voor mijn gevoel de meest algemene punten gehad te hebben. Ik zie daar
nog twee sprekers aan de microfoon, de heer Swart en de heer Derks.
Ja voorzitter de naam is Kl'llii'pers uit Nieuwegein. Ik wil toch proberen om de zaak toch

nog iets van een ander gezichtspunt te belichten met narre ook om te reageren op de
jongeren die zojuist hier voor mij aan deze kant gesproken heeft.
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Dat is namelijk het volgende punt. Wij als toch als afdelingsbestuur voor het overgrote
gedeelte zitten rret het probleem dat zodra wij rreerdere groeperingen binnen die VVD
binnen die afdeling zo men het wil gaan institutionaliseren dat we dan natuurlijk ook
op allerlei zaken wat minder greep gaan krijgen en ook wat rreer naar allerlei groeperingen gaan afsplitsen de werkzaanheden. Ik denk dan met name aan waar we nu over spreken
over een groepering jongeren binnen de VVD. Wij hebben dan bij ons al de vrouwen
binnen de VVD, ik denk dat dat bij rreerdere het geval is. Maar waarom zou er dan
ook niet korren bijvoorbeeld de groepering bejaarden binnen de WD. Wij kunnen
natuurlijk ook denken aan rrensen die binnen het bedrijfsleven werkzaam zijn binnen
de VVD enz . Ik denk dat we ons toch rroeten gaan realiseren en dat we misschien heel
erg blij rroeten zijn rret het voorstel zoals het er nu ligt rret de samenwerkingsovereenkomst zoals die er nu ligt om te zeggen JOVD onafhankelijk naar toch een goede
sarrenwerking, naar geen aparte groepering jongeren in de VVD dat is mijn mening.
Mijnheer Swart.
Ik ben op een middag in 1977 in een keer lid geworden van zeMel de VVD als de JOVD.
En ik rroet eerlijk zeggen dat het mij in al die jaren daartussen niet duidelijk is

geworden waarom voor sommigen kennelijk een soort fundamentele tegenstelling tussen
die twee organisaties rroet bestaan. Ik heb eigenlijk het idee dat wij als liberalen
op dit moment heel onverstandig zijn als wij de tijd gaan besteden met het voeren van
discussies hoe wij dan al of niet met elkaar samen aan slag moeten gaan terwijl het
veel belangrijker is dat we aan de slag gaan. En ik heb ook het idee mijnheer de
voorzitter dat als we hier vanmiddag gaan kijken naar die overeenkomst zoals die
hier ligt dat dat echt niet een ideaal beeld is voor wie dan ook in de zaal. Ik denk
ook dat we eerlijk rroeten zijn en ik denk dat we moeten constateren dat zeMel in deze
zaal als in de algemene vergadering van de JOVD de meningen behoorlijk verdeeld zijn
en dat het niet zo is en het zou ook geen liberaal uitgangspunt zijn om zo te stellen
dat er een vastliggend ideaalbeeld is voor hoe een liberale jongerenorganisatie eruit
moet zien. Het enige waar we het denk ik wel over eens kunnen zijn is dat we toch op de
een of andere rra.nier moeten proberen met al die verdeeldheid en met al die verschillende
meningen een situatie te krijgen en te behouden waarin de tegenstellingen niet leiden
tot een strijd, tot een conflict waarin een heleboel energie die voor andere zaken
besteed moet worden verloren gaat dat die gebruikt wordt voor een discussie om te
proberen elkaar te overtuigen en om te proberen een betere oplossing te vinden. Ik denk
dat we die discussie alleen kunnen voeren als we daarvoor in ieder geval een aantal
minimum afspraken maken. Als we in ieder geval tenminste vastleggen dat er tussen

JOVD en WD een basis is om die discussie te voeren en als beginnen om concreet aan het
werk te gaan. Want ik heb heel sterk het gevoel dat al die tegenstellingen die er nu
zijn in een voor mijn gevoel blauwdrukdiscussies zijn. Dat zijn discussies die je
misschien zou verwachten op een congres van de PVDA.
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Maar ik denk dat wij veel meer het accent zouden rroeten leggen op wat gaan wij nou
concreet aan aktivi tei ten voor jongeren ontplooien. En ik vind het heel triest
dat we nu al twee jaar lopen te praten over allerlei structuren en ik heb daar zelf
ook aan meegedaan in dat opzicht wil ik mijzelf niet vrijpleiten, maar ik vind dat het

zo langzamerhand tijd is om een te stoppen TIEt die structuurdiscussies en over te gaan
tot aan de slag gaan. Tot aktiviteiten voor jongeren. Want ik heb eerlijk gezegd het
gevoel dat zowel in de

JOVD

als bij die jongerencontacten verreweg de meeste jongeren

absoluut niet geinteresseerd zijn in de structuur van allerlei organisaties, maar die
zijn geinteresseerd in het liberalisTIE die willen aan de slag. Die willen weten wat
het liberaliSim beweegt. Die willen weten wat ze TIEt aktuele politiek kunnen doen en ik
geloof niet dat we daar TIEt structuurdiscussies heel veel toe bijdragen. Daarom mijnheer
de voorzitter denk ik dat we deze discussie hier vandaag moeten beeindigen TIEt een
minimumafspraak en ik denk dat die afspraak de overeenkorrst is zoals die er ligt.
Uiteraard is die niet af, uiteraard moet die nog worden ingevuld. Ik denk dat daar
alle ruimte voor is en als de partijen het eens worden dat het op een andere rnanier
beter kan dan is elke overeenkomst te wijzigen. Maar als we nu vandaag nog beslissen
om in ieder geval deze overeenkorrst te sluiten dan moet die structuurdiscussie nog zeker

een jaar voort en dan zijn we bezig heel kostbare tijd te verspillen.
Karmti.nga. Ik wou dat ik het zo duidelijk had kunnen zeggen.
Bakker.
Van harte onderstrepen wat de heer SWart heeft gezegd en alle waardering voor wat de
heer Ginjaars naar voren heeft gebracht in de afgelopen tijden toch een kritische noot.
Ik krijg

IIEer

en meer het gevoel naTIElijk aan de hand van deze discussie dat hier alleen

maar sprake is van een zwarte pietenverhaal. Een zwarte pietnve:rhaal dat ontstaan is een
aantal jaren geleden waarbij bleek in de ontwikkelingen dat een aantal jongeren hun
herkenbaarheid niet meer terug konden vinden en op eigen gang verder gingen binnen de
partij zelf. Dit zwarte pietenverhaal moet je zien te voorkorren. Ik denk dat daarbij
beiden aan de orde zijn. Primair naar mijn gevoel de

JOVD

bij zichzelf te rade moet

gaan tegelijkertijd de VVD open zal moeten staan ook voor die jongeren binnen de afdeling
op:lat zij volwaardig mee kunnen doen. Daarmee is een sarrenwerkingsovereenkorrst zoals die
nu voorligt en waarbij het wat moeizaam eigenlijk bespreken van een hele reeks van
arrendeiiEnten nog niet eens aan de orde is geweest dat wij alleen maar voor onszelf

moeten gaan uitmaken zo'n samenwerkingsovereenkorrst zoals die hier voorligt beschouw
het slechts als een intensieverklaring, als basis voor de eerste hooguit twee jaar.
Beoordeel naar aanleiding van een aantal resultaten binnen die afdeling over een tweetal
jaren of dat heeft gefunktioneerd. Mocht dat niet zijn gooi het ding overboord en geef
die afdelingen zelf weer de gelegenheid om een nieuwe invulling te geven.Want een afspra~
op basis van 5 jaar TIEt harde afspraken ik denk dat er hier teveel weerstand voor is.
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Beschouw het dus enkel als een intensieverklaring meer niet.
Ik denk tenslotte mijnheer Derks.
Voorzitter de grote vraag waar we voor staan is natuurlijk wat is wijsheid. 1k heb
geen enkele behoefte om in woorden te vervallen die hier vandaag al gesproken zijn.
Zeer wijze soms wellicht ook minder wijze woorden. Kan ook niet in de toekomst kijken.
Niemand van ons kan dat ook dat is al gesuggereerd. 1k denk dat het ook niet goed is
om ieders ervaring in de samenwerking rret de jongeren hier op tafel te leggen of in de
zaal te gooien. 1k denk dat het wel heel wijs zou zijn en de vorige sprekers hebben
in die richting gesproken om nu te kiezen. U hebt in de loop van uw betoog drie
m:xiellen op tafel gelegd van dat wat vandaag hier zou kunnen gebeuren. In de volgorde
van die modellen zou ik de vergadering willen voorstellen om nu eens eerst dat eerste
m:x:lel wat u aangaf gewoon maar eens in sterrming te brengen. Gewoon te zeggen hoe denken
we nu over de problematiek waar we voor staan. De vorige sprekers hebben dat heel
duidelijk zo gegeven en hebben gezegd laten we nu die samenwerkingsovereenkomst nu eens
aangaan. Laten we errree beginnen en laten we verder zien hoe het verloopt. Ik heb
groot begrip voor de gedachte van de heer Haafk.ens waarin hij zegt laten we een soort
jaarattentietijd inbotMen wat mij betreft mag dat ook langer zijn. Maar niet meer
dan de tijd van het attent blijven op iets maar laten we die overeenkomst nu aangaan
en laten we dan rnaa.r tegen elkaar zeggen voor mijn part bij sterrming hoe we daarover
denken. Dat is nûjn voorstel dank u wel.
Ik heb mijnheer Haafk.ens druk in de wandelgangen bezig gezien. Zegt u het eens.
Nee het gaat hierom dat jaar wat gezegd is dat vind ik misschien ook wel een beetje
kort, maar u rroet niet vergeten dat volgend jaar over een jaar kunnen we het er
misschien net bij doen, maar over twee jaar als ja dat doet dan hebben de rrensen zo hard
achter de kiezers aaangehold, twee verkiezingen dat op een gegeven ik denk er weinig
anirro zal zijn om daarover te praten. En een jaar is daarom dacht ik kun j echt wel

kijken of er iets is op gang gekorren. Er wordt aangevoerd in de kleine afdelingen niet.
Ik denk in de kleine afdelingen het toch ook over vijf jaar een probleem zal zijn. Ik
denk als je een afdeling hebt rret een of twee jongeren of misschien helemaal niet
dan zal het altijd een probleemkindje blijven. Maar ik denk dat daarom maar het best
na een jaar een goed oordeel over kunnen krijgen en dat we dan kunnen zien hoe het zaakje
funktioneert.

Mijnheer Haafk.ens ik denk juist dat we dat rroeten verlengen oorlat wij in 1985 en 1986 heeJ
hard moeten werken voor de tweede karrerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen.
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En ons dan niet bezig rroeten houden rret het jongerenbeleid rret een structuur.

Dus ik zou u willen voorstellen laten we het uitstellen tenminste tot 1986. U weet

dat we dan ook vlak voor die verkiezingen zitten en rret r:olitiek bezig zijn. Liefst tot
1987 waarbij overigens kan worden aangenorren, kan worden toegezegd van de zijde van het
hoofdbestuur dat jaarlijks wel een evaluatierapport bij de behandeling beleid hoofdbestuur aan de algemene vergadering kan worden voorgelegd dat de algerrene vergadering
ieder jaar de gelegenheid heeft om rree te sturen in het proces dat we gaan. Waarbij we
dan in 1987 in die najaar 86 hebben we weer een r:olitieke algerrene vergadering dus in

het voorjaar van 1987 over

2~

jaar halverwege de rit uitvoerig rret elkaar van gedachte

wisselen hoever we zijn gekorren, ma.ar mijnheer Ginjaars heeft een amenderrent.
Ja een amendement i:rrlerdaad voorzitter. Als u kijkt voorzitter darres en heren in artikel
4 lid 2 dat gaat dan over die commissie jongerenbeleid VVD-JOVD daar staat onder nummer
B het jaarlijks aan het hoofdbestuur van de VVD en het hoofdbestuur van de JOVD voor 15
januari uitbrengen van een verslag van het voorafgaande jaar. Ik denk dat aansluitende
bij de suggestie van de voorzitter, de heer Kamninga dat verslag in het kader van
bespreking van hoofdbestuurswerkzaarnheden op de daaropvolgende algemene vergadering van
de VVD ter discussie kan staan.
Het is mij toch helemaal niet duidelijk, Kijk voor die

2~

jaar ik kan daar best begrip

voor opbrengen, het is mij niet duidelijk. Maar waar we ons rret karrercentrale Leiden
en dat heb ik dacht ik heel duidelijk verwoord. Wij willen natuurlijk als partij niet
buiten spel gezet worden ten aanzien van alle nuttige gedachte die hierin staan. Dus
als we zeggen we nemen die samenwerkingsovereenkomst aan voor een of 2 of

2~

jaar

dat is punt 1. Maar wat doen we dan als u zegt ja we brengen verslag uit en je kunt dan
nog niks doen. Je kunt dan op een gegeven norrent zeggen van we zijn het rret bepaalde
zaken niet eens en het hoofdbestuur gaat dan zeggen ja hoor eens ma.ar we hebben toen
destijds in Dordrecht dat en dat aangenarren kijk daar staan we hier niet voor. Dan zeg

ik dan prefereer ik op een gegeven norrent best een kortere periode aan te nerren en dan
toch wel even de intensie van de vergadering te peilen hoe we ten aanzien van een aantal
zaken denken. Dus dat :noet natuurlijk toch wel duidelijk zijn wat we tegen Çlie tijd
gaan doen. Als we de nuttige ideeën die hier naar voren gebracht worden nu daarrree
onder tafel verdwijnen dan ben ik er niet voor om Überhaupt ma.ar iets te gaan veranderen.
Dan wil ik het liefst op een discussie laten aankorren. Een ander punt is zo dat als we du
die termijn veranderen komt u waarschijnlijk toch ook een beetje in gedrang rret artikel 8
geloof ik van die overeenkomst waar 5 jaar staat. En dan wil ik toch nog van u weten,
u zegt ja eigenlijk ma.g er niks veranderd worden, ma.ar stel dat dat snippertje nou
veranderd wordt. Wat zegt de JOVD dan heeft u daar enig venroeden van.
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Karrminga.
De heer Ginjaars suggereert de conmissie brengt verslag uit. Het

d3.ë.r corrr:\:l:n.t:lar op

e~r'l

hoofdbestuw~

geeft

net komt op de agenda van de algerrene vergadering voorjaar

1987.
En dan hebben de afdelingen dus opnieuw de kans om eventueel hun oude arrenderrent opnieuw

naar voren te brengen, eventueel te wijzigen e.d. Is dat korrekt.

Ja zo kunnen we dat afspreken.
Mijnheer de Haze Wink.elrran.
Ja voorzitter ik heb hier ook wat inde wandelgangen zitten praten en een heleboel rrensen
zouden toch suggereren om inderdaad die sarrenwerkingsovereenk.omst voor een beperkte
tijd aan te nerren en of dat dan 1 of 2 of

2~

jaar is dat is dan allemaal prirra maar

om dan toch op een aantal belangrijke punten hier een peiling in de zaal te hebben
zoals dat daarnet al is gesteld dan over die arrendementen die dan in motievorm de
sarrenwerkingsovereenk.OITSt zelf zouden gaan wijzigen, maar die wel de intensie van deze
vergadering duidelijk zouden maken. En ik denk. dat dat met narre ook op het gebied
van artikel 6 geschied. De zaken die interne WDzaken tot onderwerp hebben waar de
JOVD ook geen problem:m mee zal hebben die zaken moeten dan toch hier vandaag
besproken worden en als men dat vrij breed vindt dan kunnen we heel snel klaar zijn
want dan hoeven we maar over een paar arrendertEJ.1ter t.e

pr~ten.

Dat is het voorstel wat

hier zo'n beetje naar voren zou komen.
En die wilt u dan in motievorm behandelen.

Ja.
Het lijkt mij een uitstekend voorstel. Mijnheer den Ouden.
Mijnheer de voorzitter ik steun dat voorstel niet. Ik denk. dat het veel verstandiger
is er nu IOOe te stoppen. W= hebben nu elkaar bereikt en gevonden dat we over

2~

jaar

over deze zaak terugkarren. Ik vind dat we dan ook u het vertrouwen moeten geven dat
u met elkaar tot Sa:rt'le"mlerking komt en dat we daaruit de verslagen krijgen zodat we nu
werkelijk aan het werk kunnen.
Maar de heer de Ha.ze Winkelman heeft gevraagd om over het artikel 6 wat de arrenderrenten
die betrekking hebben op artikel 6 dus hoe organiseren we dat nu binnen de partij
met elkaar van gedachte te wisselen en daarin in motievorm over te spreken zodat de
afdelingen weten welke richting zou moeten worden gegaan.
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Waarbij overigens opgemerkt rroet worden dat juist dat onderdeel artikel 6 zo rroeilijk
is vast te leggen, onrlat in zeer veel afdelingen verschillende vornen van sarrenwerking
inmiddels op gang zijn gekomen. Er zijn afdelingen :rret alleen de jongerencontactgroep
en geen JOVD. Er zijn afdelingen :rret zeMel JOVD als jongerencontactgroep. Er zijn
afdelingen waar die groepen goed samenwerken en afdelingen waar ze oor log voeren. Er
zijn afdeling waar alleen maar JOVD is en nog nooit van jongerencontactgroep is gehoord.
Kortom het is ui termate inge;,.likkel om nu precies vast te leggen voor alles en iedereen
hoe of dat nu precies zou rroeten.
Mijnheer de voorzitter als u mijn toestaan, mijn naam is Klein afdeling Leusden.
U heeft zeer terecht gewezen op de komende verkiezing. Ik denk dat wij :rret elkaar
hier in essentie bezig zijn dat de jongeren in Nederland zich a in het liberalisme in
het algemeen en b bij de VVD in het bijzonder thuis kunnen gaan voelen en dan hopelijk
ook op ons stemren en wellicht ook nog lid worden. En juist in de lagere regionen zullen

we toch enig zich rroeten hebben met de komende verkiezingsperiodes in het vooruitzicht
hoe wij daar op met name de lagere niveaus in onze organisatie daar wat gestalte en
wat richting aan kunnen geven. Ik denk dat we op de afdelingsniveaus daar wat rust en
wat vrijheid van handelen in rroeten hebben juist in het organisatorisch deel. En ik
meen van de heer Ginjaars begrepen te hebben dat het de JOVD in wezen niet zo aangaat
wat wij in onze eigen partij organiseren. Bij mij staat voorop dat ons jongerenbeleid
erop gericht is dat de jongeren in zijn algemeen zich thuisvoelen bij onze organisatie
bij onze partij en dat we niet zozeer bezig rroeten zijn om de JOVD aan haar/zijn
gerief te helpen.
Dank u wel, mag ik het volgende dan kunnen we de algenene ronde afsluiten en dan kunnen
we tot een stemning geraken misschien. Ik interpreteer het voorstel van de heer den
Ouden zo dat hij zegt we praten er nu niet verder over, we nem:m deze sarrenwerkingsovereenkomst aan met de aantekening dat we daar over

van 1987 weer over gaan spreken.

2~

jaar in de voorjaarsvergadering

De heer de Haze Winkelman die heeft een amendement

daarop die zegt nee we willen nu nog spreken over de amendementen die betrekking hebben
op artikel 6 en daar in de zin van noties over spreken. Het voorstel van de heer de
Haze Winkelman gaat het verst. Als dat wordt
Van der Aa ondercentrale Arrstelveen.
Het is zo dat als over artikel 6 rroet worden gesproken en de amenderrenten daarop dan
betekent dat dat dat een wijziging is van de

~ereenkorrst.

Want je gaat het

of je neemt het aan of je neemt het niet aan. Als je noties aanneemt hoe rroet je dan
handelen in het kader van die overeenkomst of doe je dat niet. Daarom lijkt het het
beste gelet ook op de vele discussies nu toch wordt overgegaan tot de stemning.
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De algerrene en dat is dat de overeenkomst wordt aangenarren ja of nee.

Ja mag ik dan nog een toelichting van u vragen aub. Even is aan de orde geweest die
temijn

2~

jaar dan gaan we het opnieuw bekijken. Betekent dat dat die sarrenwerking wel

voor vijf jaar wordt aangegaan of na

2~

jaar beeindigd kan worden. Dat wil ik graag noren

De sa:rrenwerking wordt over vijf jaar gesloten zoals in de sarrenwerkingsovereenkomst

staat en na

2~

jaar dan gaan we daar uitgebreid over spreken en vanzelfsprekend is het zo

dat als dan de zaak op z'n kop staat, dat als we vinden dat het niet goed gaat dat er dan
bijgestuurd kan worden. Dat er dan zaken veranderd kunnen worden, daar zijn we allemaal
zelf bij.
En dat is het meest verstrekkende voorstel voorzitter en daar gaan we nu over sternren.

Zo is dat.
Voorzitter dan doe ik een voorstel van orde. Er is u denk ik een heel goede oplossing
aangeboden die u heel snel vandaag uit die discussie te zijn. Die wordt niet opgepakt.
Dan doe ik nu een voorstel van orde en dan wil ik eerst een uitspraak van de ledenvergadering of zij al dan niet over alle arrenderrenten willen sternren.
Voorzitter-Storm kamercentrale Rotterdam- Ik ondersteun de oprerking van zojuist en
ook als die zou worden ve:rworpen in de vergadering zou ik van het dagelijks bestuur
willen vragen in elk geval die interne dingen die voor de onderhandelaars van groot
belang zijn hier wel in rrotievorrn aan de orde te krijgen. Ik vind het volstrekt
onbegrijpelijk dat u na Amersfoort, na Hattem ook deze ledenvergadering zou laten
passeren zonder een uitspraak van uw eigen leden op de interne punten zoals daar zijn
het verhogen van de leeftijd van jongeren het verouderen van jongeren naar 30. En
het punt van het qq opnerren van jongeren in besturen door de hele partij hierarchie heen.
Het vrijwillig daartoe overgaan kan elk bestuur misschien regelen, maar het opleggen
het commiteren van uzelf als DB in de partij om de hele partij voor te stellen dat
definitief te regelen over een termijn van vier jaar daarrree bindt u zich vast aan
iets wat later zal blijken de overeenkorrst onuitvoerbaar te naken. En dat kunt u
zich in deze vergadering niet permitteren.
Dat was het voorstel van mijnheer Storm,

Voorzitter nog een klein punt van orde. Althans klein punt denk niet dat het klein is wan1
ik denk een aantal afdelingen heeft rroties en arrenderrenten ingediend.
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En ik denk als daar vandaag niet over gesproken gaat worden dat het tot daaraantoe is,

naar dat wil niet zeggen dat die amenderrenten en noties worden ingetrokken. Ik denk dus
als hier welk besluit dan ook valt dat er in ieder geval overleg noet zijn met de
afdelingen wat zij met hun amendementen en noties doen.
Voorzitter ik had gedacht het voorstel den Ouden dat brengen we in sterrming.
Mag ik even een ordevoorstel, dat noet toch eerst aan de orde noeten komen.
Dat is aan de voorzitter om dat te bepalen. En voorzitter en nocht dat worden afgesterrrl
wat ik niet verwacht en ook niet hoop en ook niet wens want dan zijn we verkeerd bezig,
maar nocht het worden afgesterrrl dat is het voor mij daarmee niet van de tafel de rroties
en arrenderrenten want dan kun je daar afzonderlijk over gaan stemren. Dan zijn we hier
norgen nog wel bezig denk ik, maar in ieder geval dan is dat niet van de tafel.
Wat wilt u daar dan :rree.
Daar gaan we dan over een X aantal jaren weleens over praten. Ik zou nu de overeenkomst
zoals die nu ter tafel ligt, gea:rrendeerd door u zelf na

2~

jaar weer terug naar de

algerrene vergadering dat zou ik nu in stenming willen brengen. En als die wordt afgewezen ontstaat er een nieuwe situatie.
Mijnheer de voorzitter voor u dat voorstel in stemming gaat brengen wil ik we- van u
vernemen of van mijnheer Ginjaars of de interpretatie die ook in die notie van de ondercentrale Gooi-en Vechtstreek ligt dat door deze overeenkomst aan te gaan een aantal
leden het recht wordt ontzegd om een beroep te doen op artikel 78 huishoudelijk reglerrent
of hun dat recht wordt ontnomen. Dat wens ik uitgesproken te zien.
Dat recht is er dus niet want we gaan niet een bijzondere groep in de partij organiseren.
Mijnheer de voorzitter dat kunt u niet doen, want dan gaat u zonder dat er een veranderin
is van het huishoudelijk reglement mensen rechten ontzeggen, dat kan gewoon niet.
Uigesloten. Ik maak me sterk als deze mensen, ik ga zelfs zo ver als deze mensen naar
de rechter lopen àat u ongelijk krijgt. Zo ver ga ik. Het is een overeenkomst, een
civiele rechterlijke overeenkomst.

De tekst luidt als volgt dat zij die zich apart willen organiseren daarvoor de goedkeuri~
van het hoofdbestuur:: behoeven. Overeenkomstig enz . enz. En die goedkeuring die zal er dus
niet zijn nemen aan voorshands.
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Behalve op afdelingsniveau.
Dat geldt en dit wordt :rre ook net gesuggereerd ik heb daarstraks ook al gezegd en daar
bent u nog niet op ingegaan het geldt niet voor lid 2 en lid 3. Volgens een van de
:rreest bekerrle kenners van de regle:rrenten.
Mijnheer de voorzitter ik wou iets technisch vragen. Al die :rrensen die bij de microfoon
staan en niet zeggen die !lEken het voor de mensen die daar achter in de zaal zitten
wat moeilijk om de vergadering te volgen omdat wij het podium niet kunnen zien en ook
nauwelijks kunnen overzien wat hier bij de microfoons gebeurt. Ik wou vragen of
iedereen wil gaan zitten.
Wij schorsen de vergadering voor enkele ogenblikken voor enig overleg.
Dames

en heren ik wou graag heropenen aub.

We hebben nog een lange dag te gaan, het zal ongetwijfeld gezellig zijn.

Da:rres en heren enig beraad heeft geleid tot het doen van het volgende voorstel aan u.
Het is duidelijk nadat er in de partij behoefte bestaat aan nadere infornatie over
invulling van zaken die artikel 6 treffen. Het is ook duidelijk dat verschillende
interpretatie door verschillende orrstandigheden die ik zoeven heb -angegeven van
jongerenorganisatie binnen afdeling en ka:rrercentrales die interpretatie verschillend
kan zijn. Waarom zouden we nu niet gebruik !lEken van datgene wat in die sa:rrenwerkingsovereenkomst staat in de vorm van de in te stellen conmissies. Er wordt een landelijke
conmissie jongerenbeleid ingesteld juist ex dat artikel 6 . De alge:rren vergadering zou
die commissie als het hoofdbestuur dat wil maandag door het hoofdbestuur wordt samengesteld zou die cammissie opdracht kunnen geven het licht te doen schijnen voor 1985
juni over de invulling voor afdelingen ka:rrercentrales en hoofdbestuur hoe nu om te gaan
:net de organisatie van dat jongerenbeleid, rret de aanpak van dat jongerenbeleid binnen
afdeling en kamercentrales. Laten wij dat nu niet hier allemaal gaan regelen. Kortom
verzoek aan de heer Haze Winkelman om zijn voorstel om te stenmen over de arrenderrenten vm
artikel 6 in de vorm van rroties op te schorten, in te trekken, dat verzoek in te trekken
en dat over te laten aan die landelijke jongerencommissie zodat het gesprek daarover kan
voortvloeien uit de partij zelf, uit de betrokkenen zelf. Vervolgens stellen wij u voor
de amende:rrenten die nu voorliggen te betrekken bij de discussie die in 1987 de jaarlijkse algemene vergadering van 1987 zal plaats vinden op grond van een rapport dat wordt
geproduceerd door de conmissie ex artikel 4. Dat rapport zal door het hoofdbestuur van
conmentaar worden voorzien en zal ter bespreking, ter discussie, ter besluitvorming
hier aan deze jaarlijkse algemene vergadering van 1987 worden voorgelegd.
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Ondertussen wordt jaarlijks in het jaarverslag ma.ar ook bij het beleid van het hoofdbestuur worden de ontwikkelingen rond het jongerenbeleid aan de orde gesteld zodat
wij daar in de alegenene vergadering ieder jaar over van gedachte kunnen wisselen.
Dat betekent dat ik nu voorstel om te volgen wat de heer den Ouden heeft voorgesteld
dat wil zeggen nu deze sanenwerkingsovereenkoiiEt aannemen :rret de kanttekening van die
2~

jaar en de kanttekening wat gebeurt er ten aanzien van het artikel 6 en derhalve

niet verder te stemmen niet verder te bespreken de a:rrendementen en de moties van
:rret betrekking tot artikel 6. Dat is het voorstel wat wij aan u willen doen en dat
zou ik graag in stemming willen brengen.
Mijnheer Meijeran.
Ik had twee vragen voorzitter ter verduidelijking, van uw voorstel. U heeft min of :rreer
ondershands een kleine nota van wijziging in de stukken dat in artikel 6 lid 4 de
woorden VVD en JOVD zouden worden geschrapt waardoor duidelijk is dat het daar om een
partijconmissie gaat. Ik neem aan dat die schrapping doorgaat. De een schudt nee de
andere ja. Over artikel 4 lid 4 waarbij de beide conmissies ten tonele waren :rret nogal
verwarrende namen in artikel 4 lid 4 daar zouden de woorden bij de partijcommissie
jeugdbeleid VVD-JOVD worden geschrapt. Om duidelijk te maken dat dit een andere commissie
is dan de eerder genoemde conmissie. Die commissie komt dacht ik dan in uw voorstel
aan de orde. U zegt u zou uw aandaal daarvan ma.andag kunnen benoe:rren. Ik neem aan dat
u dus een lijstje heeft van de na:rren, de vergadering zal het waarschijnlijk op prijs
stellen om te weten wie dan gaan oordelen over datgene wat we in juni aan boel krijgen.
En tenslotte had ik dan de vraag of inmiddels zeMel artikel 78 als de andere artikelen

ongewijzigd dus van kracht blijven volgens de huidige reglementen totdat we dan een
uitleg krijgen waar we over ons kunnen beraden. En misschien mag ik van de gelegenheid
misbruik maken om voor het volgende

~endapunt

te vragen of u wilt verduidelijken wat de

bedoeling nou precies is van artikel ~9 na de rectificatie die daar is bijgeko:rren. Want
reglementair lijkt me dat een wat wonderlijk bijhangend artikel.
Ginjaars.

De essentie van uw voorstel is dat er voor de zo:rrervakantie 1985 en voor de Wd een nadere

uitwerking wordt gegeven door de landelijke commissie jongerenbeleid zoals genoemd
in artikel 6 lid 4 tweede alinea. Daar door die commissie die dus door de WD wordt ingesteld en die bestaat uit de bestuursleden belast met de jongerenbeleid van de kamercentrales en voorzitter het lid van het dagelijks bestuur belast :rret het jongerenbeleid.
Dat die interne VVDcommissie voor de interne gang van zaken binnen de WD voor zomer 85
nadere richtlijnen geeft. Dat is een. Het tweede is dat u hebt gezegd dat waar er telkenjare een verslag moet worden uitgebracht over de sarrenwerking over de JOVD dat dat
verslag uitgebracht aan het hoofdbestuur voor dat uitgebracht wordt begin 87 vergezeld
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wordt door een camrentaar van het hoofdbestuur. In dat conmentaar van het hoofdbestuur
wordt tevens ingegaan op de arrenderrenten die nu op tafel liggen en die aangehouden
worden zodat op de algenene vergadering van voorjaar 87 u de hele rraterie kunt
bespreken. Welnu dat conment-ar op dat verslag dat is een verslag van de corrmissie
jongerenbeleid WD-J(J.JD zoals genoerrrl in artikel 4 lid 1. Het derde punt, het is af en
toe erg verwarrend u weet het af en toe zelf ook niet, artikel 4 lid 4 praat over

de partijconmissie jeugdbeleid en daar staat bij WD-J(J.JD, die letters WD-J(J.JD worden
geschrapt. Die partijconmissie jeugdbeleid is uitsluitend en alleen een corrmissie van
de WD.
Dan kunnen we nu overgaan tot de sterrming.
Haafkens.
Het is zo dat elk jaar kunnen we natuurlijk over het beleid van het hoofdbestuur praten
en dan kunnen we zeggen het gaat hartstikke leuk en het gaat niet zo goed. Wat is
precies het verschil net de status van die algerrene vergadering 87 waarbij we dit
onde:rwerp aan de orde komt, want ik heb begrepen dat u dus niet in de sarrenwerkingsovereenkomst die termijn wilt veranderen. Ik had gehoopt dat u een beetje moedig zou
zijn als hoofdbestuur en zou zeggen nou kijk dat punt nemen wij nou als VVD mee naar de
JOVD. We hebben gehoord de algerrene vergadering die wil op kortere termijn toch over deze
zaak praten. Ik zou het erg plezierig vinden als u dat als hoofdbestuur zou willen
inbrengen in de

SVl),

naar wat is precies de status dan als u dat niet wil van die

jaarlijkse algerrene vergadering '87 en wat we daarbij dan kunnen bespreken. Kunnen we
dan de sw:> bijvoorbeeld vervolgens afwijzen om eens wat te noemen.

Ten aanzien van uw laatste oprerking mijnheer Haafkens denk ik de stelling te kunnen
innerren dat elke algerrene vergadering meester is van zijn eigen besluiten. U kunt naar
aanleiding van een verslag en een comnentaar van het hoofdbestuur erop een besluit nerren
en de inhoud van het besluit is dan te uwer vaststelling en daar loop ik nu niet op vooruit. Het bijzondere karakter van die vergadering van voorjaar 87 altijd is gelegen in
het feit dat er dan een zekere periode is verlopen die goed genoeg is om tot een evaluati
te kunnen zijn gekomen. Waarom zeg ik dat zo. Er staat narrelijk dat telkenjare die commissie sarren net de JOVD twee dingen rroet doen. Dat is het opstellen van een jaarplan.
Dat rroet aan het eind van elk jaar gebeuren behalve in deze periode want dan rroeten
ze het voor ik neen 31 rraart doen. Bestrijd dus naar 9 rraanden van het hele jaar. Gaat
dan ook pas in werking treden natuurlijk. Betekent dat wanneer je in de algerrene vergader
ing van 86 een evaluerend verslag zou hebben dat naar ons gevoel die periode te klein
is. Immers die programma ligt pas eind rraart bij u op tafel.
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Er korren nog richtlijnen van de landelijke conmissie want die rroet u daar ook

bij betrekken natuurlijk, de richtlijnen voor dat intern funktioneren. Dat betekent
dat u in alle redelijkheid niet kunt verwachten dat de afdelingen en de kamercentrales
eerder zeg dan roodio 85 die zaak pas goed op gang hebben gebracht. En pas goed kunnen
gaan i.Irpelrrenteren zeg rredio 85 zeg augustus 85. Nou wil je dan dat al in voorjaar 86
gaan evalueren dan is op basis van een verslag dat in januari rroet zijn opgesteld
dan praat je dus over een half jaar dan is dat naar mijn gevoel veel te kort. Bovendien

is het zo dat als je gaat evalueren rroet je alle seizoenen erin betrekken. Zeker als
het gaat am politieke aktiviteiten.
Mijnheer de voorzitter ik vind dat we nu een stadium hebben bereikt dat we :rret z'n allen
niet :rreer wijzer aan het worden zijn en gaan sterrrren.
Het door mij gefonnuleerde voorstel wordt nu in sternning gebracht en ik vraag de gele
kaarten die voor het voorstel zijn. Oranje kaarten voor. Groene kaarten vcx:>r.

Gele kaarten tegen. Oranje kaarten tegen. Groene kaarten tegen. Dat voorstel is aangeno:rre1
en daar:rree hebben we het agendapunt 2 gehad en zijn we nu bij het agendapunt 3.
Aan de orde is het artikel punt 3 artikel 79 huishoudelijk reglerrent jongerenorganisatie.

De heer Ginjaars zal een korte toelichting geven.

Voorzitter darres en heren u zult begrepen hebben dat in de discussies die hebben plaats
gevonden :rret vertegenwoordigers van jongerencontactgroepen en NKW aan de ene kant en
de JOVD aan de andere kant de definitie van het begrip politiek en organisatorisch onafhankelijk een grote rol heeft gespeeld. Ik denk rustig te kunnen zeggen dan afhankelijk
van het uitgangspunt dat je bij een dergelijke discussie inneemt dat er vele excergeses
rrogelijk zijn en dus ook vele inpassingen in een organisatie. Met na:rre van de zijde van
jongerencontactgroepen en de nieuwe kiezerswerkgroep is er heel duidelijk naar gevraagd
om toch de status van de JOVD als een bijzondere ten opzichte van de VVD te waar:rrerken
dat van die zijde dat verlangen heel erg naar voren is geko:rren. Het ligt dan voor
de hand am te kijken naar rrogelijkheden in het huishoudelijk reglerrent en dan kom je uit
op artikel 78. Nou artikel 78 kan natuurlijk niet want van de JOVD zijn ook leden van
niet leden van de VVD lid. Dus artikel 78 kan niet. Toen hebben we de kunstgreep gemaakt
am te zeggen nou als dat dan niet kan laten we dan zeggen dat de VVD de JOVD als een
bijzondere groep aanmerkt en dat is op zichzelf helemaal niet zo bijzonder niet te horen
zo beter. Nou is dus het vervelende dat ik niet weet vanaf welk rro:rrent ik daar achterin
de zaal niet te horen was, naar laat ik dan toch naar gewoon doorgaan. Ik was op het
punt dat ik zei nou dan habben we een kunstgreep toegepast waarbij de JOVD dus de VVD
aan de ene kant zegt de JOVD zien wij toch wel als een bijzondere groepering naar hij
is zo bijzonder dat een nornale regel op die bijzondere groepering niet van toepassing
zijn.
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Ik denk dat daanree aan een intens verlangen bij de vertegenwoordigers van de
jongerencontactgroep en de NKW voldaan werd. Het is natuurlijk heel duidelijk dat
de JOVD door dit sa:roonwerkingsovereenko:rrst te tekenen waar ook instaat dat dit zo
gebeurt de erkenning geeft dat de VVD de JOVD op deze wijze als een bijzondere
groep waarbergt. Dat is natuurlijk op zichzelf niet zo bijzonder, want ook ten aanzien
van financiele regelingen van de rijksoverheid met betrekking tot politieke jongerenorganisaties doet de VVD dat en daar zit dan denk ik geen enkel probleem. Ik denk
voorzitter dames en heren dat we feitelijk niet zo naar die juridische aspecten moeten
kijken. Ik denk dat je het moet zien als een nog eens heel uitdrukkelijke intensieverklaring zowel van de VVD als de JOVD dat er gekomen moet worden naar die ene organisatorsiche en politiek onafhankelijke jongerenorganisatie. Dat is het punt waar het om
gaat. In navolging van de heer SWart die zostraks zei ja kijk eens er staat niet in die
sa.rrenwerkingsovereenkarrst wat wij erin zouden willen hebben en er staat niet in wat de
JOVD er in feite ook in zouden willen hebben. Die meningen daarover in die beide vergaderingen zijn nogal genuanceerd. Nou ik denk dat datzelfde ook geldt voor dit artikel
79. Het is in feite ik zou haast zeggen een symbolische kroon op het werk dat daarmee
gezet wordt en als zodanig moet het dan ook bekeken worden. Als u zuiver juridisch
gaat kijken is er natuurlijk veel op aan te merken. Maar nogmaals laten we dat niet
doen. Laten we het inderdaad zien als het syntx:x:>l waarvoor het bedoeld is.
Mijnheer de Haze Winkel.man.
Ja voorzi-ter nu we het vorige agendapunt toch vrij spoedig hebben gepasseerd is het
misschien toch wel goed om op dit punt ook naar tot stenming rechtstreeks over te gaan.
Ik denk dat hier nou nierrand er op zit te wachten om al die amendementen te bespreken.
Ik zou een ordevoorstel willen indienen om nu tot stenming over te gaan.
Zeer bedankt. U wordt ruirrschoots ondersteund. Dan gaan we over tot de stermting over dit
punt. Gele kaarten voor, geel tegen. Oranje kaarten voor, tegen. Groene kaarten voor,
tegen. Dat is aangenarren en dan zijn we opeens bij agendapunt 4.
Dat heeft geen syrrbolische betekenis want ik denk dat voordat ik de agendapunten 3 en
4 afsluit toch wel een bijzonder woord van waardering wil uitspreken aan het adres van
diegene die in de afgelopen jaren zo intensief bezig zijn geweest met da.t jongerenbeleid.
En daar in carmd.ssies uren 1 dagen 1 weken over hebben vergaderd. Onder leiding van de

heer Ginjaars. Ik denk dat dat applaus zeer verdiend is.
Het agendapunt 4 statutenwijziging dat is naar aanleiding van een voorstel van de
afdeling Groningen in de algemene vergadering dit voorjaar. Wil iemand van u het woord
voeren over deze statutaire wijziging. Nierrand dan kunnen we overgaan tot de stemming

daarover. Gele kaarten voor, tegen. Oranje kaarten voor 1 tegen Groene kaarten voor, tegen.
Dan is dat aangenomem en ik denk dat het een belangrijke stap is die overigen heel logiscl
is in het kader van het meer betrokken zijn van de partij bij het europese gebeuren.
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De algerreen secretaris vraagt mij te zeggen dat dit de juiste rreerderheid is want het

rroet een driekwart rreerderheid zijn waarvan akte. 2/3 zegt mevrouw Tangel daar houden
we het even op. Het is een logische stap om de verbondenheid rret de partij rret
de europese politiek te onderstrepen en ik kan u toezeggen dat het hoofdbestuur het
voomerren heeft aan dat gebeuren ook daadwerkelijk inhoud te geven. De heer Nord is bij
vrijwel alle vergaderingen van het dagelijks bestuur en van het hoofdbestuur en ik heb
tijdens deze algemene vergadering al een enkele europese parlementarier zien rondstappen.
Tot zover het agendapunt 4 en dan zijn we bij het agendapunt 5 en daarvoor is enige
verschuiving achter deze tafel noodzakelijk.
Ik zou de heren Bam en Mangelmans willen uitnodigende gelederen hier te versterken.
In afwachting van de kOITEt van de heer Mangelmans kan de heer vd Bosscheeen inleiding
houden.
Mijn dank mijnheer de voorzitter. Het is begonnen als een zonnige dag zowel buiten als
binnen. Buiten scheen echt de zon en binnen werden we geconfronteerd rret slechts 233
amendementen. :En niet 2.333 hetgeen overigens maar de helft betekende van wat destijds
is geschied. Indertijd heeft de algemene vergadering gevraag om toch eens in het
bijzonder te kijken naar die bijzondere besluitvormingsprocedure. :En waarom. Orrrlat men
vreesde indertijd toch vast te lopen met het aantal te hanteren arrenderrenten. In Hattem

Vë

dit jaar is er een aantal uitganspunten geformuleerd door de conmissie en die zijn daar
aanvaard. Althans in grote deel. Datgene wat daar aanvaard is dat is vertaald door de
conmissie in een ge-wijzigd artikel 48 en dat ligt voor op dit rroment. Ik rroet daarbij
opmerken dat de cammissie van binnenlandse zaken ons nog een brief heeft toegestuurd waar
bij aangeboden werd een rrotie en die rrotie die komst straks nog ter behandeling, maar in
diezelfde brief werd van het volgende gewag gemaakt. Bij de bestudering van uw voorstel

is in onze cammissie nog de vraag gerezen waarom u daarin niet de rrogelijkheid van splits·
ing van de amenderrentencommissies in enkele sekties heeft opgenorren. Zoals in Hattem is
geopperd en uwerzijds in evaweging zou worden genorren. Ik denk dat het goed is bij aanvang van agendapunt nunmer 5 daar toch even in het kort op in te gaan. Het is narrelijk
zo dat in Hattem bij een arrenderrent van Utrecht werd gesteld in afwijking van datgene
wat de conmissie op tafel legde maak die arrenderrentencorrmissie nou niet te groot. Ga
daar niet over tot het instellen van allerlei werkgroepen. Dat is overgenoren door de
algemene vergadering en dat heeft geleid tot een beperkte arrenderrentenconmissie. We
hebben daar toegezegd dat we zouden kijken naar het voorstel van binnenlandse zaken ook.
Maar gezien de uitspraak in Hattem denken we dat we toch gewoon Utrecht rroeten blijven
volgens. Want anders zou namelijk het volgende ontstaan dat leden van de arrendementencommissie slechts aan bepaalde onderdelen die mogelijkerwijs dan hun belangstelling
hebben zouden kunnen deelnetren aan die besluitvorming en ja onze conmissie vindt dat
dat een niet juiste gang van zaken zou zijn.
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Mijnheer de voorzitter in denk dat u voorlopig kan volstaan met deze korte inleiding
dank u.
Dank u zeer. Is er iemand van u die behoefte heeft aan een algenene beschouwing of zullen
we rnet de behandeling van de amenderrenten en noties beginnen. Nierrand dank u wel.
Wij stellen aan de orde het arrendement 72 het gaf weer even in herinnering de traurratische ervaring ten aanzien van de nota cumulatie van finkties. U herinnert zich
het hoofdbestuur had niet zoveel behoefte aan een cumulatie van funktienota.
DE algenene vergadering heeft erom gevraag. Het hoofdbestuur heeft rnet heel veen rroeite
zo'n nota geproduceerd om vervolgens verworpen te zien door de algemene vergadering.
Als we Hellevoetsluis zouden aannemen dan zou hetzelfde gebeuren en dan zakken een aantal
lieden achter deze tafel door hun stoel. Niettemin breng ik Hellevoetsluis in sterrming
tenzij er iemand iets over wil zeggen. Nierrand. Ha mijnheer .Meijeran.
Nou voorzitter dat wil ik graag doen beginnende met de opmerking dat ik het een slecht
amendement vind. Een slecht arrendement is het. Maar als daar een woordjetussen zou staan
narnelijk dat het thans geen doorgang rroet vinden dan zou het een veel beter amendement
kunnen zijn. Het is narnelijk zo de heer vd Bossche heeft al de verslechtering van het
zonnige kl.inaa.t geschetst. Ik kan mij indenken dat helenaal wij niet de conmissie door
hun stoelen willen doen za-ken op dat podium, maar dat er door Hattem niet zoveel is
overgebleven van de intenties die de conmissies oorspronkelijk had. Als u nu dus
vergelijkt wat er wezenlijk volgens het huidige voorstel verschilt van de huidige procedure dan is dat niet zo bar veel. Er zijn amenderrenten die daar misschien nog wat af of
bij zouà.en kunnen doen. Ik zou eigenlijk willen vragen of het hoofdbestuur casu de
commissie nou overwegend bezwaar zou hebben als inderdaad Hellevoetsluis het het
woordje thans erbij zouden aannemen waarmee we ook wat de orde van de vergadering
betreft natuurlijk wat op zouden schieten. En het is maar een vraag misschien zou
dat toch geen overwegend bezwaar hoeven te ontrroeten. Wezenlijk schiet er toch spijt
van ieder die aan de ene kant of aan de andere kant in Hattem heeft meegewerkt niet
zo bar veel over doordat er sommige dingen zijn aangenomen en andere verworpen. En ik
dacht dat je voor de korrende verkiezingsprogranma. rnet de bestaande procedure vooruit kon.
Ook als er vandaag geen wijziging zou worden aangenomen. VERder wil ik graag hetzelfde

voorstel van orde doen dat daarnet niet nodig is gebleken dat voorzover de amendementen
met punten en kamma's hier en daar zouden leiden tot een wat onevenwichtige structuur
van de tekst en misschien ook de samenhang hier en daar zelf wat de commissie aanleiding
tot heroverweging dat u dezelfde machtiging aan de commissie geeft als in dergelijke
gevallen vroeger ook gebruikelijk is geweest. Dat de conmissie wordt gerrachtigd om
uiteraard met behoud van alle intenties toch de redaktie zodanig te wijzigen als haar
geraden rrocht voorkOlreil om er een kompleet stuk van te rnaken nadat het straks door de
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arrendering heen is. Dat voorstel van orde zou ik graag apart zien. Hellevoetsluis
akkoord. En over die splitsing in sekties van de conmissie binnenlandse zaken komt
een van ons nog wel terug.
Dank u wel :rmt

l:M

ordevoorstel het laatste sterrmm we graag in. Maar voordat ik voor

het eerst het woord aan de heer vd Bossche geef even het volgende. Ik heb hier in handen
een proces verbaal van de gerreentepolitie in Dordrecht een rode datsum :rmt kenteken FY-57·
LZ rroet binnen 5 minuten verplaatst zijn. Mijnheer vd Bossche.
Voorzitter ten aanzien van het voorligeende stuk kan worden geconcludeerd dat er toch wel
wat verschillen inzitten :rmt betrekking tot de eerdere procedure die overigens nu nog
geldig is. Wij hebben als conmissie geoordeeld dat het beter zou zijn om de ondercentrale structureel in te bedden en dat hebben we gedaan. Daarnaast hebben we de gekwalificeerde :rmerderheid zoals die in de huidige procedure staat die hebben we om zeep
geholpen. Nee die is niet om zeep maar dan krijgen we een welles niets discussie.
Maar de algemeen secretaris kan ondertussen misschien opzoeken waar dat precies staat.
Dan hebben we ingevoerdde arrende:rmntenconmissie. Tegelijkertijd hebben we geprobeerd
om de besluitvorming wat democratischer te maken door ook voorstellen van conmissies
en bijzondere groepen om die in ieder geval ook diezelfde weg te laten volgen die
overige noties en a:rmnde:rmnten eventueel zouden rroeten gaan. Dan heeft de voorzitter
al opgemerkt dat ten aanzien van de evenwichtige structuur in de tekst eventueel daar
best op zou kunnen worden ingegaan. Dat wordt door de conmissie gedeeld, naar dat niet
alleen. Als u van mming bent dat bepa.alde zaken onevenwichtig zijn :rmldt u dat dan bij
de conmissie dan kunnen we daar alsnog gebruik van maken en rekening :rme houden.

Dank u wel, dan gaan we over tot de sterrming. Gele kaarten voor Hellevoetsluis, gele
kaarten tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Lijkt ne duidelijk daarnee is
Hellevoetsluis ve:rworpen en zijn we bij de rroetie van de conmissie binnenlandse zaken.
Is er ienand van de conmissie die een toelichting wil geven op deze rrotie. Niet. Lijkt
:rm ook natMelijks nodig. U kunt insterrmm net het advies van het hoofdbestuur. Dank u
wel. Dan is 73 daar:rme overgenerren net dien verstande. Dan zijn we bij 74 de rrotie van
de afdeling Leiden. Gaat uw gang.
Voorzitter van Weerkom. Ik zou u willen voorstellen als punt van orde om eerst rrotie
75 te behandelen omdat die ons inziens verder gaat dan motie 74.
Ja daar hebt u gelijk in. Dan wilt u over 75 graag spreken. Gaat uw gang.
Voorzitter we hebben net belangstelling kennis generren van het voorstel. We vinden het
voorstel uitblinken door gedegenheid, naar we vinden het toch in een tijd waar je
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praat over een stukje deregulering deze regulering iets te ver gaan en we zien graag
dat de verantwoordelijkheid voor het indienen van arrenderrenten en rroties in ieder geval
blijft voorbehouden aan de afdelingen zelf dat die niet de verdere procedure via een
drietal trappen rroet door lopen. Dan zou ik u dus in overweging willen geven de regeling
zodanig aan te passen dat de autonomie van de afzonderlijke afdelingen zal worden
gerespecteerd en dat die hun arrenderrenten rrogen blijven indienen. En om u een handvat te
geven hebben wij in rrotie 74 daar een suggestie voor gedaan voor die toetsing nadrukkelijk op het ondercentraleniveau te doen plaats vinden.
Voorzitter ik begrijp dit voorstel eigenlijk niet zo goed en daarom voor alle duidelijkheid. Wij hebben indertijd de vraag gehad van kijk nou eens naar die bijzondere
besluitvorrningsprocedure waardoor je kunt voorkorren dat je opgezadeld wordt uiteindelijk
aan het eind van de procedure rret een torrelcos aanbod van arrenderrenten en rroties. Dat
hebben we geprobeerd. We hebben een trachter aangebracht. Moties en arrenderrenten worden
ingediend door de afdelingen. Dat is de start van de procedure. Maar daarna gaat die hele
trits die gaat lopen inde procedure en dan volgt ondercentrale, karrercentrale, arrenderrent·
enconrnissie hoofdbestuur. En uiteindelijk vind besluitvorming plaats in de algerrene
vergadering. Wat we kortorn hebben weergegeven dat is eigenlijk een soort hakartikel
hoe korren we van een heleboel arrenderrenten korren we af. Dat was de vraag van de algerrene
vergadering. En het is best rrogelijk om te zeggen van nou dit willen we niet dat is
een rrogelijkheid maar ik denk dat daarrree dan de discussie ook stokt en de algemene
vergadering daa.rrree te kennen geeft dat rren geen behoefte heeft aan herziening van
artikel 48. Maar dan zijn we weer terug bij arrenderrent van Hellevoetsluis.
De Boer afdeling Voorschoten.
Er is bij ons in de afdeling een veel fundarrenteler discussie over gevoerd. En dat is

inderdaad de derrocratie die wij in de partij hebben en waarin ieder lid dan narrens en
of iedere afdeling wat dan de kleinste formatie is binnen de afdeling het recht heeft
am rechtstreeks hun stern te laten horen in deze vergadering. Nou naakt u een verschil
tussen de tekstv.lijziging. U maakt een verschil tussen vervanging en dan daarna krijg je
dat de ondercentrale en dan de trits gaat dan verder kanercentrale e.d. mag uitrnaken
wat wel en wat niet ingediend wordt. En daa.rmae gaan wij niet akkoord orrdat wij vinden
dat zowel de kartercentrale als de ondercentrale wel coördinerend zijn maar niet selekteert
en dat is het probleem voor ons. Als u begrijp waar het om gaat.
Bent u erbij ga,.reest in 1979 en 1980 toen we de beginselverklaring en het liberaal

rnanife~

in de vergaderingen hebben behandeld. Waarschijnlijk niet want dan zou u dit niet zeggen.
Want toen hadden we namelijk een vreselijk onderrocratische besluitvorming.
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Onrlat we het net elkaar niet aankonden datgene wat u nu bepleit.
Vandaar dat toen gezegd is ga dat nou veranderen. zorg voor wel denocratische besluitvorming en die is hier nu neergelegd. In grote lijnen hebben we deze zaak besproken
tijdens de algemene vergadering dit voorjaar en toen is er overleg gepleegd zou je
kunnen zeggen en naar aanleiding van dit overleg hebben we nu deze reglerrenten. Ik denk
dat het weinig zinvol is om nu net elkaar weer te gaan spreken over de discussie
van 1980 . De aanleiding tot het geven van deze opdracht aan het hoofdbestuur, aan die
conmissie waar we nu net het eindprodukt konen. U gaat weer terug naar 1980 en het is
zo weinig zinvol omdat we het allemaal hebben neegemaakt.
Nee ik ga niet erug naar 1980, ma.ar wij zijn het wel degelijk ernee eens dat het niet
haalbaar is om net 4500 arrenderrenten of zoiets in een vergadering te zitten. Daarom zijn
we het er best voor dat in ondercentrales gekeken wordt waar konen nou dezelfde
dingen voor en hoe kan je nou kleine tekstwijzigingen aanbrengen. Maar als dat gedaan
is dan heb je al een selektie of een selektie gemaakt. Dan heb je eens gekeken wat er
af kan vallen, ma.ar wat er dan overblijft dan rroet iedereen het recht hebben dat in

te brengen.
De ervaring heeft geleerd dat als je die 4~ duizend had als je dan overhoudt dat ligt

tussen

3~

en 4 duizend en dat is nog niet hanteerbaar. Dus we rroeten echt wel deze weg

of niet, ma.ar dan zijn we weer terug naar af. En het kan ook hoor begrijpt u ne niet
verkeerd, rna.ar het is niet voor niets dat het wat de conmissie deze noties van Leiden
ons sterk ontraadt.
Wie van u nog.
Voorzitter zoudt u mij als informatie kunnen geven wanneer u weer verwacht dat wij een
stuk ter tafel krijgen waarop we 4500 arrenderrenten krijgen. Ik denk dat het heel juist
is om als we zoiets principieels ter discussie hebben als het liberaal ma.nifest dat we
dan eens kijken op welke wijze we daarvan de besluitvorming van structureren. Maar in

normale zeken u heeft het ook vanochtend gezien dan konen we er best uit net z'n allen.
Dat zijn misschien 120 anendernenten, ik geloof dat er nog niet eentje in stenming is
geweest omdat we het op andere wijze kunnen regelen. In dat soort excersieve situaties
is het wellicht verstandig om een andere besluitvorming te kiezen.
Nee zo werkt het echt niet. De eerstvolgende gelegenheid is het verkiezingsprograJlllla
volgend jaar. Daar zullen duizenden arrendementen en noties op binnenkonen en dan kan
het echt niet zoals vannorgen net het jongerenbeleid zo van nou laten we het nog ma.ar
eens een jaartje uitstellen of iets van dien aard. Dan zijn de verkiezingen inmiddels
geweest.
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Kortom wij hebben het over totaal andere zaken dan het jongerenbeleid. De noties en
arrenderrenten die stuk voor stuk behandeld en besproken noeten worden en daarom is
daar een volgorde voor nodig, is daar een zekere zeving noodzakelijk.
Peekens afdeling Waalre.
Voorzitter ik vraag mij af hoe komt het dat het aantal arrendementen in sonmige gevallen
zo groot is.
Is het nogelijk dat er misschien in het hoofdbestuur bepaalde ideeën zijn en dat
er in de afdelingen wat andere ideeën leven wat er misschien in een eerder stadium gepolsc
kan worden wat er bij de afdelingen leeft om op zo'n IPanier zeg maar op een wat andere

wijze het aantal amendementen wat later komt in te dammen.
Nee we hebben het over iets heel anders. W= zijn zo gelukkig Jret die duizenden arrendeIIETiten en noties er zouden er nog meer noeten worden. Het is niet een kwestie van tegenstelling tussen de algemene vergadering en het hoofdbestuur. Een tegenstelling waarbij
meer polsen zou kunnen helpen. Neen we hebben het over de inhoudelijke discussie over
p::>litieke aangelegenheden. En we hebben in 1979 bepleit we hebben het hele beleid van
het hoofdbestuur daar jaren geleden op afgestem::l om IIEer discussie in de partij te
krijgen en het is gelukkig gelukt. Jaren geleden waren er enkele honderden arrendeiTEnten
en noties en was er veel minder discussie. Nu is de hele partij lOOduizend leden is
betrokken bij de :politiek en wordt er in afdelingen, ondercentrales en karrercentrales
gEMeldig gediscussieerd. Daar zijn we geweldig blij Jree. We willen dat niet indarrrren
integendeel. Het enige wat we willen is het !lEken van procedures die zijn afgestem::l
op duizenden noties en arrendeiiETiten. In plaats van de procedure die er nu is en dat
is een procedure van honderden. Dat is het enige wat er gebeurd.

Maar

we willen die

discussie op geen enkele wijze ook maar beinvloeden, we willen hem juist stirmlleren.
Dus hoe Jreer noties en arrenderrenten in principe hoe liever het ons is, over politieke

aangelegenheden. Dus het gaat niet over organisatorische zaken maar over de politieke.
Gaan we sterrmen. Gele kaarten voor 75 van Leiden, geel tegen. Oranje voor, tegen. Groen
voor, tegen. Dan denk ik dat we meteen kunnen stemren over 74 ondat dat in het verlengde
ligt. Geel voor 74, geel tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. DaariiEe zijn 74
en 75 verworpen en zijn we bij 76 het arrendeiiETit van de ondercentrale Gooi- en Vechtstreek het woord is aan de heer Meijeran.
Voorzitter dit wordt zuiver redaktioneel genoerrd door de indieners. Dat woordje zuiver
is misschien wat overdreven. Maar als u het als redaktioneel wilt beschouwen dan dacht
ik dat ik het niet hoefde toe te lichten en dat we het onder de nadere corresp:mdentie

en de nachtiging van de conmissie konden brengen. Kan dat of wou u een toelichting.
Zou u het kunnen intrekken.
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:Nee dat hoeft dan niet.
U aarzelde wel even.
Ja ik weet niet wat u hiermee bedoelt als u zegt intrekken opiat we er niet naar hoeven
te kijken als conmissie dan zeg ik dat niet. Maar als u zegt intrekken orrdat het langs
de andere weg weer binnenkomt en u het in het verband kunt bekijken van andere bepalingen
dan zeg ik ja.
Dan stel ik voor voorzitter om te stemrren hierover. Wij vinden dat de verantwoordelijkheil

bij het hoofdbestuur ligt en dat het algemeen secretariaat wordt gebuikt als postbus
voor dat hoofdbestuur ik dacht dat dat een duidelijke zaak was in onze partij.
Kanrninga.
Ja naar laten we er niet te lang over spreken. Het kan toch niet mijnheer Meijeran
dat het algemeen secretariaat als secretariaat verantwoordelijk kan worden gesteld
als er eens een keerjte iets niet goed zou rrogen gaan. Dan is het de verantwoordelijkheid
van het hoofdbestuur. Dus het hoofdbestuur rroet dat doen.
Meijeran.
:Nee voorzitter als u de instructie van de algemeen secretaris bekijkt dan zult u zien
dat u toch verantwoordelijk bent voor het hoofdbestuur voor wat hij doet en laat. Dat
is ook logisch I naar in onze regletrenten als we daar het hoofdbestuur ten tonele voeren
dan zou dat hoofdbestuur ook bijeen rroeten komen om iets te beslissen tenzij ze bij
voorbaat delegeren. En als het DB het dan delegeert aan de algerreen secretaris dan kun je
dat dachten wij 1 dacht ik dacht de ondercentrale er beter dit in het regletrent vastleggen
gedachtig aan wat deze algemene vergadering in een vorige bijeenkomst heeft besloten
op het punt van regleerenten op de kandidaatstelling. Daar is ook heel bewust bij een
paar dingen het hoofdbestuur vervangen door het algemeen secretariaat om te doen uitkomen
dat een riçgRIXI!fHKXSHO<:Jt!!ladministratieve handeling is onder verantwoordelijkheid van het
hoofdbestuur. En ik zou dat toch de vergadering in overweging willen geven om niet het
hoofdbestuur op te zadelen met dingen waarvoor ze niet eens bij elkaar komen en niet krmnen komen in de tijd die er telkens nodig is. En om eenvoudig te stellen dat de postbus
de postbus is onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. En als we daar redaktionee:
over rrogen praten dan graag onder die voorwaarde wil ik hem graag intrekken. Maar als u
zegt we voelen hier niet voor orrdat dit principieel onjuist zou zijn dan vraag ik me
af hoe dat dan met uw instemning door de algetrene vergadering ten aanzien van kandidaatstellingsreglernenten wel kan zijn gewijzigd.
Nou bij mij zit er geen enkel principieel karakter in de discussie. Ik rroet u zeggen het

kon wel in den Haag. En kijk als u zegt
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van vervangen door het algeneen secretariaat.

We hebben een instructie voor de algeneen secretaris, naar niet voor het algeneen

secretariaat. Dus kijk zo kunnen we redaktioneel nog wel even doorgaan. Stel stermen.
Arrenderrent 76 wie root gele kaarten is voor 76, wie tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor,
tegen. 76 is ve:r::worpen we zijn bij 77 het arrenderrent van de kamercentrale Leiden.
Iemand van de kamercentrale die het wil toelichten. Mijnheer Haafk.ens.
U heeft ons amenderrent ontraden, naar u heeft daar op bladzijde 32 een uitgebreide
toelichting gegeven en ook een toelichting ingediend. Ik wil toch even wijzen op een
aantal zaken. Het is niet alleen dat de kamercentrale Leiden in 1982 over dit punt heeft
geattendeerd, naar ook in Hattem van dit jaar hebben wij daarover gesproken en u heeft
daar gezegd ja wij denken erover om de verkiezingsraad in januari te houden en dan zou
je dus eigenlijk het hele programma kunnenafhandelen in 1985 en dan in 1986 ga je dus
je kandidaten ga je dus vaststellen en die kunnen dan volledig op de hoogte zijn.
Ik rroet zeggen de rrotie komt natuurlijk enigszins tegerroet, naar het punt wat u op:rrerkte
verkiezingsraad geeft in feite een advies aan de algemene vergadering en dat is natuurlijk terecht, maar de algenene vergadering rroet dan natuurlijk 2/3 :rreerderheid ophoesten
om eventuele verandering aan te brengen. Dus als zodanig is toch niet geheel aan onze
wensen voldaan. En ik zou u graag willen vragen is er nog een rrogelijkheid om daar toch
nog wat aan te doen.
Wie van de da.roo of heren. De heer vd Bossche.
Nou het punt waar het dus om gaat dat is hoe je eerst de verkiezingsraad en dan daarna
het program dan hebben we iets neer tijd om die hele stroom van amenderrenten te verwerken evereenkons tig deze procedure. Als we eerst toch het program rroeten vaststellen
voordat de verkiezingsraad en de algemene vergadering worden gehouden dan lopen we toch
het gevaar dat we kortere termijnen rroeten vaststellen als hoofdbestuur waardoor amenderrenten kunnen worden ingediend.
Ja naar ik nag er toch wel op wijzen dat er in feite dat houdt ongeveer bij 20 decerrber
altijd alle aktiviteiten op want iedereen gaat of shkiën of die gaat lekker achter de

tafel bij een vuurtje zitten. Nee in januari ik denk dat dat heel weinig verschil uitnaak
Het naakt misschien een paar weken en dan zeg ik waarom zou je dan niet principieel
zijn en zeggen ik ga eerst mijn programma vaststellen en de kandidaten die we dan kiezen
weten ook waar ze zich aan te houden hebben. Dan ben je als partij principieel en ik denk
dat dat best ingepast zou kunnen worden.
Ja we zijn het daa.r:rree eens naar ...

Band

3

Blad

45

U ziet de motie van het hoofdbestuur achterin de stukken ziet u daarop aansluiten en
dat is voortgekOiren na een zeer lange discussie over de termijnen en de haalbaarheid van allerlei zaken. En daarom hecht het hoofdbestuur toch zeer aan de motie die
op bladzijde 32 is ingediend. En dan kunnen we dat derhalve daar onderbrengen en niet
hier zoals ook in de toelichting van de commissie bij het amendement 77 staat.
Ja maar mijnheer de voorzitter wat ik een beetje triest vind dat we vanaf 1982 deze
punten naar voren hebben gebracht de vergadering zegt natuurlijk eerst je programna
aannemen dan je kandidaten en dat dan tocheen oplossing wordt gevonden die wel een
beetje tegerroet komt, maat niet helemaal. Waarom wordt dat toch niet op een partijdige
manier dan een beetje goed geregeld.Dat is gewoon de vraag en kan dat dan nog niet.
Jazeker.
Als u half januari over een verkiezingsprogram gaat praten of u gaat de derde week van
decerrber afstellen, nou ik rroeteerlijk zeggen die drie weken die doen het er ook niet

toe, want daar zit de Kerst ook nog tussen. Dus ik denk dat het eigenlijk praktisch
gesproken eigenlijk niet zoveel om het lijf houdt. Ja maar dat doet het er wel juist toe
want het grote probleem van de politieke partijen in het verleden is geweest dat het vast·
stellen van het verkiezingsprogram te ver voor de verkiezingen lag. Wij hebben daar in
het verleden aardige ervaringen rree opgedaan onrlat wij als WD veel later waren. Als
er verkiezingen waren in :rrei dan stelden wij het verkiezingsprogramna in maart vast en
hadden en zeer aktueel program en konden we eens een enkele keer op socren. Ten
opzichte van de andere partijen die het al dat jaar daarvoor deden. Wat we nu hebben
geprobeerd is voldoen aan uw verzoek, aan die gevoelens die ook bij ons leven. Natuurlijk je rroet eerst je verkiezingsprogram vaststellen want dan kun je daar nog rret je
kandidaten van gedachte over wisselen. Toen hebben wij gezegd kun je nou niettwee
vliegen in een klap slaan. Toch proberen het zo laat rrogelijk te doen dus in januari
je wint dan :rreer dan een maand. Decenber januari en toch niet nadat het laatste woord
over die kandidaatstelling is gesproken. Der halve voor de algemene vergadering waar de
kandidaatstelling definitief wordt afgerond, maar na de verkiezingsraad zodat je die
tijdwinst houél.t. Principiele element hebben we overeind gehouden van eerst het program
en dan de kandidaatstelling afronden. Terwijl we toch de tijdwinst als het tijdsverlies
tot een mi.nirtu:lm beperken. Dat leek ons een voortreffelijk oplossing en vandaar dat wij
hem nu bij motie hebben voorgelegd.
Ik vind het ook een oplossing, ik vind het geen voortreffelijke oplossing.
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Dank u wel. Dan stel ik voor dat wij nu 77 oh :rrevro'll'iN Delfes.

U zegt we hebben nog weleens gescoord orrrlat wij zo laat ons verkiezingsprogramna hebben
sarrengesteld. Ik herinner :ere toch ook een keer dat ik toch ook wel een heel onbevredigend
gevoel had dat de eerste kandidaten hebben vastgesteld, toen hetverkiezingsprogram en
toen hoor ik nog de fraktievoorzitter niet zijnde de heer Nijpels, dat is zijn voorganger zeggen en aan die en die en die punten houden wij ons niet. lk denkdat dat heel
frustrererrl is geNeest voor de :rrensen :rret wie dat verkiezingsprogramna is sarrengesteld.
Klopt.
Daarom is het ook heel principieel dat je zegt die zaken nneten gescheiden eerst het
verkiezingsprogram dan de kandidaat. Als nou blijkt dat het onoverko:rrelijk is en dat
zegt u door indertijd om het formeel

te~nste

wel formeel maar feitelijk eigenlijk

toch wat anders te doen dan zou ik graag willen horen op welke wijze wij op de dag

in de vergadering waarin de definitieve vaststelling van de kandidaten of de kandidaten
zich op dat rnament al voordat het vastgesteld wordt weer willen uitspreken of er punten
zijn waarin ze zich niet kunnen conformeren.
Ja maar dat kan toch met de procedure op bladzijde 32.
Ja maar ik denk dat het goed is dat dat dan ook vastgeled wordt dat bij het begin van
de vergadering van die vergadering de kandidaten die zich niet kunnen vinden in het
verkiezingsprogramna of punten daarvan dat al nadrukkelijk naar voren brengen of de
kandidaten niet zelf de voorzitter, maar dat daar dus totaal geen twijfel over hoeft te
bestaan. En als u dat vaststelt dan denk ik dat dat iets :rreer gelukkig wordt.
Maar nu spreekt u over de motie op bladzijde 32.
Ja maar dat is natuurlijk onlosmakelijk als ik dus niet :rreer stem en ik hoor dus de
voorzitter van de karnarcentrale Leiden dat die zegt nou ja zo kan het dan wel een beetje
de motie dan zou ik die motie dan wel graag zien :rret dien verstande dat daar duidelijkheid in is. Ja .
.M:xxxxH.·

Ik denk dat het een goede suggestie is. Als de conmissie den Ouden zal als de motie wordt
aangenomen dat element kunnen verwerken. Mijnheer de Haze Winkelman.

Ja voorzitter ik heb op zich wel begrip voor UiN woorden dat het na die verkiezingsraad dar
nnet het vaststellen van het prograrrna. Maar wat nou in het geval zoals we dat een keer
hebben gehad dat bij het bijzondere besluitvorming zoals toen door het hoofdbestuur is
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vastgesteld de algemene vergadering over de lijst beslist zonder voorafgaand advies
van de verkiezingsraad. In dat geval zal het dan toch duidelijk moeten zijn dat
het vaststellen van een programma wel tijdig gebeurt.
Ja maar het gebeurt altijd voor de algemene vergadering.
Oh dat altijd, prima
Het lijkt rre geen enkel probleem mijnheer Ronteltap.
Nou ik zie nog een een probleem mijnheer de voorzitter, want dat u nu zegt dat het
een verzoek is nee het was gewoon een uitspraak van de algemene vergadering dat we
wilden hebben dat progranma vastgesteld zou worden voordat de kandidatenlijst vast
zouden stellen.

Die argumenten die er zijn om dat wel of niet te doen die zijn toen ook gewisseld.
Er zijn al rreerdere malen gewisseld. En daarop is het verzoek te korren om eerst prograrrna

dan kandidatenlijst vast te stellen. Ik vind dat je nu niet moet zeggen dat dat zo is

orrdat de afronding later plaats vindt, want die afronding na de verkiezingsraad die
heeft een heel ander karakter, die heeft een heel ander karakter. We moeten echt
bij het vaststellen van het progranma daarna vervolgens kunnen weten van al die rrensen
dat ze echt op hoofdlijnen allerlei zaken instemren :met dat verkiezingsprogranma.
Daarom gewoon vasthouden aan de uitspraak die we eerder gedaan hebben. Eerst progranma
dan kandidatenlijst. En procedureel zou ik u dan willen voorstellen als u zo'n direkt

verband ziet net uw eigen rrotie op bladzijde 32, het lijkt :me juist dat dat is
laten we dan ook deze rotie en die rrotie op bladzijde 32 bij elkaar in stemning brengen
en niet nu deze motie.
Dat vind ik prin'a, maar dat principiele karakter dat kijk die afronding, die algenene
vergadering die is er om ongelukken te voorkorren, om zaken te corrigeren die in de
verkiezingsraad aan de orde zijn geweest. Nou ik denk dat als je dat nou in het licht
ziet van het voordeel van toch een maandje later je verkiezingsprogrartllE. vaststellen
dat als rrensen zich daar dan niet aan kunnen confomeren of een afwijkend standpunt
willen innem:m als kandidaat

v.~el

dan kan die algemene vergadering dat voortreffelijk

corrigeren.
Nee daar moeten we die algenene vergadering niet voor gaan gebruiken.
Dat is wel de bedoeling.
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Nee daar rroeten we die algenene vergadering niet voor gaan gebruiken om dat soort
correcties aan te brengen dan zouden we :rret een extra reservelijst ofzo rroeten
gaan werken om dat in de tijd nadat we ons verkiezingsprogramna hebben vastgesteld
er nog een aantal kandidaten zouden kunnen afvallen om::lat ze zeggen nou die en die
punten die wil ik toch liever niet voor m'n rekening ne:rren. Dat zou u helenaal niet
rroeten doen.
Ja ma.ar zo werkt het toch mijnheer Ronteltap. Zo werkt het toch bij de verkiezingsraad.
Nee niet als we eerst het programna hebben vastgesteld voordat de verkiezingsraad bij
elkaar kamt.
Nee want dan zou u ook een reservelijst moeten maken.
Van rrensen die afvallen.
Het enige verschil is en dat zou een arguiTEnt kunnen zijn, tenminste dat is het enige
argurrent wat mij aansprak toen wij daarover discussieerden voor of na de verkiezingsraad dat je op de verkiezingsraad :rret enkelvoudige :rreerderheid kandidaten kunt op- of
afvoeren en tijdens de algemene vergadering rret 2/3 :rreerderheid. Dat is een ele:rrent
waarvan je zegt, :rraar dan zeg ik ook dan vind ik het feit van ierrand rroet van de
lijst af wel of niet omdat hij zijn voorbehoud wenst te maken tav een enkele punt
vind ik dan wel een zo gewichtige zaak dat je dat dan ook wel rret 2/3 van de sterrtren
ma.g beslissen. Nou kortom dat is een beetje dat is zo ligt het tenminste ik zie het niet
anders.
Lugtenveld.
Ja voorzitter ik zou er nog iets aan toe willen voegen. Als we ons realiseren dat we
ons rond de zarrer een ontwerp verkiezingsprogramna hebben dat het dan die hele procedure
door moet lopen nou dat is niet Reëel. Elders liggen ook arrenderrenten bij de kandidaatstelling voor ge:rreenteraden die zeggen juli en augustus moeten als vakantiemaanden
worden beschouwd. Nou als het dan niet reëel is dat er voor septerrber am:mde:rrenten
korren vanuit de afdelingen die moeten die hele procedure door en dan wil de partij op
een fatsoenlijke manier de zaak ve:rwerken dan is het denk ik niet reëel om te ve:rwachten
dat dan in decen'ber een verkiezingsprogranma wordt vastgesteld. En dan kunt u wel zeggen
decerrber of januari maakt niet zo heel veel uit, ma.ar de laatste fase in de procedure
is natuurlijk toch de publikatie in vrijheid en derrocratie. Het bestuderen van alle
arrenderrenten die dan op die algenene vergadering korren en ik denk dat dat juist heel
goed zou zijn als dan december die vrijheid en democratie er nog kan korren voor de kerst
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en dan half januari een algenene vergadering die dan ook in de afdelingen goed bekeken
kan zijn en goed voorbereid kan worden. Zodat de discussie dan inderdaad over hoofdlijnen kan plaats vinden. Dat er behoorlijke bestudering in de afdeling rrogelijk is.
Als je in decerrber al nog voor de feestdagen die zaak wil behandelen in de algenene
vergadering betekent dat dat je eigenlijk wil je toch een zinnige behandeling konen
eind november al vrijheid en democratie met alle amenderrenten en nota's van wijziging
:rroet hebben. Dat betekent dat je in de maanden septerrber, oktober en een klein deel
van noverrber alleen maar hebt om die hele procedure die hier voorligt te doorlopen.
Wij denken dat dat heel :rroeilijk haalbaar is als er duizenden airendenenten konen.
Mîjnheer de voorzitter mag ik dan vragen wat voor bijzondere wereld wij als VVDpartij
dan leven als de andere politieke partijen het ook kunnen.

Nou dat is inderdaad een heel bijzondere wereld denk ik.
Wij gaan steunen over het arrendement 77 en daarna over de rrotie van het hoofdbestuur.
77 daarvan vindt het hoofdbestuur of de commissie zoals u weet dat het niet in dit
stuk rroet worden opgenomen. En 32 hoort eigenlijk bij de kandidaatstelling.
Eerst sterrm:m over de notie van het hoofdbestuur is een goeie ja en dan over arrenderrent
77.
Nee voorzitter ik vind dit toch een veel principielere zaak. Ik denk als de algenene
vergadering zou zeggen het rroet echt voor de verkiezingsraad dan moet het hoofdbestuur
gewoon die beslissing van de algenene vergadering uitvoeren. Als deze rrotie wordt
ontraden van Leiden dan gaat het . Ik denk dit is het meest verregaand.
Als 77 wordt vexworpen dan komt de rrotie in stemming. Dat is uw bedoeling. Ja uitstekend.
77 gaan we over sten:man. Gele kaarten voor 77, geel tegen. Oranje voor, tegen Groen
voor, tegen. Lijkt mij duidelijk dat 77 is verworpen. Dan komen we bij de rrotie van
het hoofdbestuur. Geel voor.
Meijeran.
Over die rrotie wou ik graag iets zeggen. U heeft daar ingebracht in de discussie bepaalde
tijdstippen die al dan niet rrogelijk zouden zijn die de vergadering niet bekend zijn.
Het spreekt vanzelf dat de conmissie kandidaatstelling rekening houdt met de uitslag
van de vergadering. Maar ik vraag me af waarom hier ten aanzien van de tweede tijdstip
beslist de eerste helft van februari zou rroeten staan. Waarom u op het ogenblik niet
zou kunnen volstaan met te nenen dat het dan na 31 januari pas komt. Dan dacht ik dat
in de verdere procedure de tijdstippen kunnen worden ingevuld en door de vergadering
worden beoordeeld als ook overzienbaar zijn dat zijn ze nu voor de vergadering niet.
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Zullen we dat nou redaktioneel verklaren mijnheer Meijeran. W:>rden we het daarover eens.
Ja prima. De berloeling is duidelijk. Goed gaan we stemrEn over de notie van het hoofdbestuur. Gele kaarten voor 1 tegen. Oranje voor 1 tegen. Groe- voor 1 tegen. Dank u wel.
Dan is de notie van het hoofdbestuur aangenerren en arrenderrent 77 ve:rworpen.
Even de tijd het is vijf voor een en ik stel u voor om de vergadering te schrosen.
K'INart voor twee de vergadering hervatten.
De vergadering is heropend.
We zijn bij a.m::mderrent 78 van de afdeling Arnhem. Is er iemand uit Arnhem die het

arrenderrent wil toelichten. Gaat uw gang.
Van Dijk ondercentrale Arnhem.
De procedure die voorligt vond de afdeling en ondercentrale Arnhem een vrij tijdrovende
procedure. De a.m::mderrenten door Arnhem ingediend en dat betreft arrenderrent 78 1 79
821 99 en 100 hebben allemaal de strekking om de tijd die gemoeid is met het indienen

van de arrenderrenten naar een naast hoger niveau van besluitvorming om die te
verkorten. In arrendement 78 hebben we daarvoor termijnen gesteld in weken. Aangezien
die niet zozeer zijn gegrond op feiten zijn we eventueel bereid om dit arrenderrent in te
trekken. Echter 79 1 82 1 99 en 100 hebben allemaal te maken met dezelfde strekking.
Bij het niet aannetren van deze arrenderrenten betekent dit dat de huidige procedure
zou zijn dat rroties en arrenderrenten van het laagste niveau van besluitvorming gestuurd
worden naar het hoofdbestuur die daartoe de zaken kopieert en terugstuurt naar het
daarop volgend niveau van besluitvorming. Om die stap nou tegen te gaan besluiten wij
of hebben wij geamendeerd in de arrenderrenten 79, 82 en 99 en 100 om gelijktijdig de
noties en amenderrenten te sturen naar het hoofdbestuur en naar het naastvolgende niveau
van besluitvonning. Dat is de inhoud van deze arrendenenten,
Dank u wel. Mijnheer vd Bossche.

Ik heb goerl begrepen dat 78 is ingetrokken. Dan wil ik even ingaan op de overige die
dan welliswaar dezelfde strekking hebben,

ffi3.ar

onze gedachtegang is de volgende

ge~~eest.

Als wij dit rechtstreeks laten verzorgen door de afdelingen aan de ondercentrale dan
is de ondercentrale gehouden om vanuit al die afdelingen die binnen die ondercentrale
thuishoren allerlei zaken te gaan kopieren en weer terug te sturen richting afdeling
om tot een besluitvorming binnen de ondercentrales te kunnen komen. En dat leek ons een
rreraboir bij ondercentrales is men daar niet op ingeschoren op dat soort zaken.
Zoals wij met z'n allen hier zitten zijn er toch goedwillende amateurs. Wij hebben dan
als hoofdbestuur nog een algeneen secretariaat achter ons. Maar een ondercentrale heeft
dat niet.
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En daarom leek ons het voorstel niet goed bruikbaar.

Ik dacht dat dat niet helemaal juist was, want ook op het rrorrent dat het hoofdbestuur
de arrenderrenten die ze gekregen hebben van de afdelingen terugstuurt naar de ondercentral'
is ook die ondercentrale gerechtigd om die arrendementen te versturen naar de verschillende afdelingen onder die ondercentrales. Dus in feite verandert er niets. Alleen de
weg wordt korter en de ondercentrale heeft meer tijd voor besluitvorming.
Dat lijkt mij geen juiste visie. Het is de bedoeling dat het algeneen secretariaat
al die arrendementen die van de afdelingen afkomen gaat verrrenigvuldigen en gaat
toezenden naar die afdelingen binnen dezelfde ondercentrale. En dat is namelijk een
taak die wij naar onze rrening niet kurmen ver langen van een ondercentralebestuur. Dus

h§.:L is

een iets langere weg,

lllél.ar

een veel secuurdere weg.

~~hÖ~~~~ '~~ het u niet aanraden

Gele kaarten voor 79 aub, geel tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
79 is ve:rworpen en we zijn bij 80 de afdeling Groningen. Wie van de mijnheer Hardenberg
zelf.
Mijnheer de voorzitter wij trekken het arrenderrent van de afdeling Groningen in. Nu ik
hier dan toch sta wil ik de administratieve dwaling onder 106 ook intrekken.
Dat is prachtig daarvan nerren we nota. Dank u wel. 81 afdeling Utrecht.
Mevrouw Kalle afdeling Utrecht. Wij trekken het voorstel arrenderrent 81 ten gunst van
arrenderrent 84 .
Dank u wel dan zijn we opeens bij 82 de afdeling 1\rnhern.
Gezien het sterrqedrag van zojuist trekken we dit voorstel in.
Airendenent van de culturele conmissie 83.
Evenals de afdeling Utrecht willen wij ten gunste van het amendement van de afdeling
Sneek dit anenderrent intrekken, Het is veel completer.
Dank u wel. Friesland. Mijnheer Beikersroa.
Sor:ry mevrouw gaat uw gang.
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Mevrouw Reesink afdeling Sneek, ik wou het liever zelf doen. Even een toelichting
op dat van ons. trVij hebben drie notieven. De conmissie die zo'n voorstel brengt vinden
wij wijs genoeg om een goed voorstel te geven en wij vonden dus niet dat wij dat
als afdeling dan het recht hebben om dat eventueel af te stenrren. De conmissie zelf
heeft narrelijk geen sternrecht. De conmissie kan zich in een afdeling of ondercentrale
niet verdedigen en ik vraag rre af of dat dan wel zo denocratisch is. Het andere
probleem is dat het rrogelijk is dat achttien verschillende kareercentrales net 18
verschillende adviezen zouden kunnen gaan uitkorren. En ook dat vinden wij naar de
wijsheid van de cammissie toch niet zo gunstig. Indien de conmissie met een amenderrent
komt dachten wij dat ze dat ter inzage naar een kamercentrale, ondercentrale en afdeling
kunnen sturen. Daar kan de conmissie tijdens de conmissievergadering in ieder
geval hun rrotivatie en hun toelichting op leggen en kan het kc afgevaardigde bij de
amendenentencomn:is.sie daar nog vragen stellen of eventueel antwoorden van afdelingen,
ondercentrales en kamercentrales daar ter plekke leggen.
Dank u wel.
Wij hebben als hoofdbestuur bijzonder onhebbelijke eigenschappen en dat is dat iedereen
die lid is van de WD die achten wij wijs genoeg. Daarbij maken we geen verschil
overigens tussen gewone leden en conmissieleden eventueel. Wij vinden dat datgene wat er
in een cammissie wordt klaar genaakt toch ook de denocratische besluitvorming dient

te doorstaan.

En natuurlijk is het zo dat de conmissieleden ook al zijn ze afgevaardigden

in de amenderrentencammissie daar geen stemrecht hebben. Maar als u de hele trits van
die procedure doo:t:Wandelt dan komt u tot de conclusie dat ten aanzien van voorstellen
uit de co:rmûssie legio adviezen zullen volgen, maar zolang er geen unanimiteit bestaat
in den lande ten aanzien van een conmissievoorstel doorstaat het die procedure glansrijk

en komt er toch terecht uiteindelijk bij het hoofdbestuur en bij de algenene vergadering.
Alleen het hoofdbestuur en algenene vergadering hebben dan een scala aan adviezen uit den
lande gekregen hoe nen dus denkt over de corrmissievoorstellen. Vandaar dat wij toch
waarde gehecht hebben aan die denocratische besluitvorming en dat op deze wijze
hebben vertaald in het reglement.

Mag ik dan nog even wat vragen, want de conmissie heeft geen ste.rm:-echt zegt u maar die
kan zich wel in de adviesconmissie hun standpunten veiWOOrden wat ze binnen een afdeling
ondercentrale of kamercentrale veel rroeilijker kunnen orrdat ze daar vaak niet aanwezig
zijn.
Maar dat is ook niet zozeer van belang dacht ik.
Ik dacht dat als je een notie of een arrendement indient dat je toch het recht hebt om
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je standpunten kenbaar te maken en je te verdedigen.
Voorzitter als voorzitter van de culturele commissie wil ik dan het standpunt van de
commissie toch wel wat verduidelijken daar gaat het net narre om.

w=

willen wel rret

z'n allen praktisch denken maar daarnee kunnen we natuurlijk niet aan de principes
voorbijgaan. Als u praat over de derrocratische gang en daarom vond ik uw rrotivatie
bij uw advies wel volgen alleen de conclusie niet. Het gaat er natuurlijk om dat bij
een derrocratische besluitvorming en rrevrouw heeft het daarnet ook al gezegd de
conmissies hebben op geen enkel niveau de rrogelijkheid om rree te sterrrren. Het minste
wat je dan in een derrooratie wel mag doen is de rrogelijkheid geven om hun standpunt
te verdedigen. Nou het is fysiek onrrogelijk voor leden van conmissies om het hele land

af te reizen naar alle ondercentrales en karrercentrales. De karrercentrales zou misschien
nog net een verdeling kunnen. Maar eenmaal rroet er in ieder geval een rrogelijkheid zijn
om het standpunt te verdedigen. Vandaar dat de culturele conmissie gezegd heeft rechtstreeks naar de a:rrenderrentencomnissie want dan korren ze verder ook door. Zijn het dan
amendementen die gelijk zijn aan andere arrenderrenten die ook al geformuleerd zijn dan zit
daar de cammissie zelf bij om te zeggen nee die zijn hetzelfde die hoeven niet verder.
Maar volledig ondersneeuwen is dan niet mogelijk.
:t-ti.jnheer Meijeran.
Voorzitter de cammissie binnenlandse zaken heeft een soortgelijke gedachte gehad dat
naar alle ondercentrales en alle karrercentrales het zowel administratief als terwillen
van de verdediging ter plekke een wat overtrokken zaak werd. Anderzijds hebben we geen
enkel idee dat onze arrenderrenten eventueel beter zouden zijn dan die van wie ook.
Dus helemaal onttrekken aan de procedure niet. 18 kamercentrales is ook wat veel, vandaar

dat we een tussenvorm hebben tussen Sneek en wat het hoofdbestuur heeft voorgesteld om
in twee karrercentrales die we zelf opgeven omdat daar hetzij de voorzitter hetzij de
indiener van het arrendement woont in twee karrercentrales de procedure te doen door lopen.
Dan kunnen we ook uitgezeefd worden en dan staat er in het advies van het hoofdbestuur
dat dat niet zo derrooratische zou zijn want dat het aan de normale procedure rroet worden
onderworpen. Als ik het goed begrepen heb dan is toch elk arrendement van elke afdeling
gaat maar in een sector naar een ondercentrale en daarna naar een karrercentrale en daarna
naar de am:mderrentencarrmissie. Als je dan voor de conmissies en bijzondere groepen een
fase overslaat maar die andere fase op twee plaatsen legt dan zou ik Sneek eigenlijk
willen vragen of ze bij nader inzien het zouden willen intrekken ten gunste van 85 en
zou ik de vergadering :rret klem willen aanbevelen om 85 aan te bevelen en dan kan ook
elke conmissie of bijzondere groep ook verdedigen en dat is nou juist een van de derrocrati
sche dingen die erbij horen.
Dank u wel. llijnheer Kok.
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Dank u voorzitter. De afdeling Utrecht is nou niet zo gelukkig met het idee van de
conmissie binnenlandse zaken. Maar ui teraard wel met de gedachte van de afdeling Sneek.
Vandaar dat wij ons arrenderrent hebben ingetrokken ten gunste van Sneek. Want het voorstel van de commissie is natuurlijk eigenlijk enigszins in strijd met de pyramide
opbouw van de partij. Afdelingen, ondercentrales, kamercentrales. En daar wilt
u dan ineens een commissie en een bijzondere groep tussenschuiven. Ik denk dat daar
de zaak vreenrl gaat lopen. Het is ook al gezegd, wanneer amendementen van afdelingen
in een ondercentrale aan de orde komen dan zitten daar vertegenwoordigers van die

verschillende afdelingen, die kunnen dat toelichten. Je kunt met elkaar praten of je je
arrenderrent zult sarrenvoegen enz. Die :nogelijkheid hebben conmissies en bijzondere
groepen absoluut niet. Ik denk dat dat een wezenlijk kerurerk is en wezenlijk in strijd

is met de opbouw die wij al jaren in de partij op alle niveaus en in allerlei soorten
procedures kennen. Het gevolg voorzitter is dat de kamercentrale A uiteindelijk laten
we zeggen een arrenderrent van de conmissie heeft samengevoegd met amendement B. Een
andere kanercentrale heeft het met C gedaan. Een andere heeft het weer helemaal laten
vervallen enzovoorts. Dat betekent dat straks op de algemene vergadering volstrekt
onduidelijk is waar dat amenderrent van die cammissie of die bijzondere groep is
gebleven. De ene afdeling zal zeggen nee wij steunen niet dat andere arrendement want
wij hebben het

së~Irongevoegd

:rret die. Een andere zegt wij steunen het niet want we hebben

het sarrengevoegd met die. Dat geeft de grootst rrogelijke verwarring terwijl ze in
wezen allemaal hetzelfde bedoelen. Ik denk dat het het meest duidelijke is en het :rreest
in lijn met de opbouw van de partij als gewoon zeggen de amendementen van een conmissie

zijn bijzondere groepen komen aan de orde op de algemene vergadering. Dat is een zeer
derrocratische besluitvo:r:ming. Ik denk dat dat element in dezediscussie Überhaupt geen
rol mag spelen en de afdeling Sneek voegt er nog heel juist aan toe dat het uiteraard
wel :nogelijk is om de amenderrenten van die commissies ter kennis te brengen van de
ondercentrales zodat zij weten wat zij :rret het oog op de algemene vergadering wel of
niet :rret hun eigen arrenderrenten zouden rroeten doen. Dank u wel.
Mijnheer Lugtenveld.
Nou het is natuurlijk wel zo dat als er arrenderrenten worden ingediend door conmissies
in 17 kamercentrales, straks misschien 18 als Flevoland provincie wordt, dan is het
natuurlijk toch wel zo dat als dat je toch mag verwachten dat in ieder geval ook
de oorspronkelijke voorstel van de commissie altijd het hoogste niveau wel ergens bereikt
in een van die ka.m:rrcentrales. Dat betekent dat alleen de keuze:nogelijkheid van die
algemene vergadering naar wordt vergroot, die krijgt meer alternatieven op een rij en
samengevoegd amendement misschien met een gedachte die in afdelingen of ondercentrales
leefde en zodoende krijg je alleen maar een grotere keuzerrogelijkheid. En die toelichting
voorzover die niet duidelijk door de commissie is verstrekt naar de afdelingen toe
schriftelijk die kan dan altijd nog gegeven worden in de algemene vergadering als de
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commissie dan na bestudering van alle voorstellen toch nog altijd vindt dat de occspronkelijke tekst het meest gewenst is.
Voorzitter nu wordt de zaak toegespitst eigenlijk op de praktijk terwijl u als u
m::::>tivatie aangeeft een principe democratie. Als u daarvan afstapt dan zeg ik dan is
voor u dus kennelijk de hoogste democratie is besluiten over u zonder u.
Voorzitter nog een korte oprerking. De argurrentatie van de heer Lugtenveld klopt natuurlijk niet. Hij zegt het komt toch wel op die algemene vergadering. Nou dat is het probleeJ
nou juist en dat geeft nou juist die verwarring. Want de afdelingen binnen kamercetrrale
A zullen zeggen wij steunen het amendement van de conmissie niet want wij hebben het
à.a.a:r:'Iree aan toegevoegd. De kamercentrale steunen het van elkaar weer niet orrrlat ze van
elkaar zeggen wij hebben het daarnee samengevoegd. Je krijgt de grootst rrogelijke
verwarring en je m::::>et dat simpelweg niet doen.
De corrroissie vin:it dat u als vergadering maar rroet beslissen. Men zal er niet van wakker

liggen als Sneek wordt aangenomen heb ik de indruk. Gaan we stemren gele kaarten voor
Sneek, tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Sneek is aangenomen.
Waanree ik aanneem dat 85 niet meer in sterrming behoeft te worden gebracht. Dank u wel.
Dan zijn we bij 86 de afdeling Voorschoten. Iemand uit Voorschoten.
Voorzitter ik blijf het jammer vinden dat de afdelingen geen kans krijgen om zelf hun
amendement in een algemene vergadering te verdedigen, maar gezien het sterrgedrag bij
het amendement 75 van de afdeling leiden trekken wij ons amendement terug die op deze
zaak betrekking hebben. En dat zijn 86, 98, 102 en 105.
Dank u wel. 87 de kamercentrale Leiden.
Haafkens.
Mijnheer de voorzitter ik sta een beetje verbaasd dat dit ontraden is dit amendement
we hebben hier een uitgebreide discussie gehad in Hattem en toen had u het ook al
ontraden wat we hadden gezegd. En toen hebben we het u uitge-legd en toen zei U ja
dat is best een heel goed idee want dat vermindert het aantal amendementen die dus
naar kamercentrales en verder doorgaan. Wat is namelijk onze achtergrond. We
zeggen hoor eens als een ondercentrale echt puut redaktionele punten, zaken komen
van er is een ptmt vergeten er rroet ergens een punt komna. staan of weet ik wat allemaal
nou dat kun je als je als ondercentrale maar een hele hoop leden aanwezig zijn die dat
best kunnen beoordelen die verklaren zo'n stuk redaktioneel, dat gaat rechtstreeks
naar de redaktieconmissie. Die kan meteen al aan het werk dat kan wel eind septerrber
zijn neem ik zo ongeveer aan. En dan is dat alvast afgehandeld. Ik begrijp niet waarom
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op een gegeven nome:nt toen in Hattem gezegd is ja dat is een goed idee en nu weer
ontraden wordt.

Dank u mijnheer vd Bossche.
Dit is op deze wijze ve:rwoord om te voorkOire!l dat redaktioneel de term redaktioneel
dat daar misbruik van zou kunnen worden gemaakt. En door het op deze manier in te
vlechten is dat probleem dachten wij opgelost.
Haafkens.
Dat is op zich wel juist rna.ar aan de andere kant is het zo we geven het nu en daar
gaan we nu nee beginnen we geven de ondercentrale zeggenschapiets neer. :Nou dan rroet
je die :rrensen ook volledig daar die zeggenschap geven en zeggen als je dus een punt
hebt waarvan je twijfelt of het redaktioneel is of inderdaad inhoudelijk dan rroet
je natuurlijk inhoudelijk worden en dan rroet het doorgaan. Maar die verantwoordelijkheid
:rroeten we nou aan die lagere organen overlaten. Ik dacht dat het juist de bedoeling
was van deze hele discussie vandaag om te proberen die arrendementen zo goed mogelijk
in te damren en dan doe je een beroep op de kapaciteit van je kader. :Nou ilt geloof
dat je die verantwoordelijkheid daar wel neer rroet leggen.
De conmissie heeft op zich geen bezwaren tegen dit voorstel. Maar Hattem heeft wel anders
beslist destijds dus ik denk voorzitter dat het het beste is om deze algemene vergadering
te laten uitmaken wat er gaat gebeuren door te stemren.
Mijnheer Meijeran die weet nog wat er in Hattem is gebeurd.
Ik denk dat u doelt op een motie van de afdeling Naarden die dan misschien aanleiding
zou hebben kurme:n geven tot enig misverstand. Naarden heeft niet an-ers bedoeld dan
dat er een keer redaktioneel werd verklaard rna.ar dat de betrokken afdeling een keer
beroep zou kurmen hebben op de naast hogere instantie, rna.ar heeft zeker niet bedoeld
dat het 4 keer redaktioneel redaktioneel wordt verklaard. En ik dacht dus dat u als
u beide aanneemt net de redaktienel rna.chtiging verder een eind uit de voeten kunt.
Deze uitspraak zal een hoop verduidelijken en de resultaten zien we binnenkort.
Dus sterrm:m. Dus de conmissie neemt het over rna.ar denkt dat de vergadering nou ja.

Stenmen dus. Gele kaarten voor Leiden, tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
Dat is aangenom:m.
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Het airendement van de afdeling Utrecht 88.
Ja voorzitter daar wilde ik toch nog even een o:prerking over naken. In de haast om dit
over te nemen hebben we namelijk iets over de kop gezien eigenlijk en dat is in het
daadwerkelijke art:ikel na de punt korrma zouden we de tekst gaarne aanpassen op de
volgende wijze vervangen arrendementen c.q. noties worden geacht te zijn ingetrokken.
En ik denk dat dit een van de punten is waarvan de heer Meijeran zoals hij des straks
sprak over wat venvarrende tekst of niet helemaal volledige teksten.
De heer Meijeran is er gelukkig :rree, Utrecht reageert niet. Vindt u dat goed zo.

Prima zeer bedankt. Dan is het op deze wijze overgenerren en dan zijn we bij 89 en

daarvan moet ik zeggen dat een soortgelijk amenderrent ook door de afdeling Nieuwegein
is ingediend maar kon door een foutief ingevuld formulier niet verwerkt worden.
Dat lijkt me heerlijk. Ik denk dat Nieuwegein desondanks hierover wel even het woord kan
voeren.
Ja voorzitter onze excuses voor het foutief invullen. Het is zo dat de arrendementen
van ons dat wij besloten hebben die in te trekken dus u hoeft niet de noei te te nemen
om die alsnog hier naar voren te brengen. Er zijn er echter twee waar we nog wel
over wilden praten en zullen dat tezijnertijd aan de orde stellen.
Akkoord. Mijnheer Klein. Iets over 89 van de kairercentrale Gelderland,
Ik denk dat wij hier 2 dingen noeten onderscheiden. Enerzijds het technische element van
het artikel na.:rrelijk in hoeverre en dat is niet duidelijk in hoeverre worden sarrengevoegde arrendementen binnen een centralevergadering en in dit verband dit artikel

ook te koppelen aan artikel 48 lid 6 met betrekking totde kairercentralevergadering
want daar gaat dezelfde vlieger op. In hoeverre worden dus vervangende noties en arrenderrenten al dan niet in stenroing gebracht naderhand of het Oberhaupt doorgezonden zal worde
Dat staat op dit moment helemaal niet geregeld en dat is een slechte zaak dat wanneer
twee afdelingen een notie zouden sarrenvoegen dat dan de centralevergadering kan besluiten

om die sarrengevoegde notie dan alsnog niet door te sturen. Want daarrree ben je eigenlijk
de zaak aan het frustreren en dat staat in dit artikel niet voldoende o:rrschreven. Dat
is een elem:mt wat :ik wil aangeven met betrekking tot het doorzenden. En ten tweede
is natuurlijk het algerrene principe of je de arrenderrenten door noet sturen die inhoudelijk van aard zijn. Wij hebben in eerste instantie de notie van de afdeling Leiden
onder nurrurer 75 afgesterrd orrdat het een wijdere strekking had. Het gaat narrelijk
niet alleen om de redaktionele noties en om de sarrengevoegde noties, maar juist ook
om de inhoudelijk noties. De inhoudelijke noties daarvan zijn we van mening dat je
die zeer zeker naar een volgend niveau noet tillen.
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Het is onjuist denk ik om te gaan concluderen van ja dan zouden we die wassende stroom
naar boven niet inda.ntr'e!1. Integendeel juist op ieder niveau zou opnieuw gekeken worden
of er anE11derrenten zijn van dezelfde strekking inhoudelijk. Dus r:olitieke rroties zullen
altijd naar boven kunnen blijven gaan. Zullen op een gegeven ogenblik ook sa:rrengevoegd
worden op het l.l'OirEnt dat er een gelijkluidende strekking is dus het aantal zal
verminderen en daarbij komt wat uiteindelijk de algemene vergadering de beste rrogelijkheid vind om te kiezen tussen de verschillende r:olitieke item:;. Daarom staan wij
ervoor om de artikelen3 en 4 lid 3 en 4 te schrappen. Dat betekent autorratisch dat dus
alle ingedienà.e anenderrenten inhoudelijk van aard door blijven gaan.
Dank u wel.
Lugtenveld.
Ja voorzitter ik denk dat de discussie straks al even aan de orde is geweest. Als we
dat zouden doen die artikelen 3 en 4 schrappen leden 3 en 4 dan krijgen we toch weer
een enorrre stroming van a:trendernenten naar boven toe. Dan kunt u wel zeggen dat is erg
derrocratisch, rraar dat is nou nog naar de vraag natuurlijk. We hebben daar ook in
Hattem uitvoerig over gesproken, daar is het ook zo besloten dat er wel op dit niveau
nog 7 zouden m::>gen zijn. Het is narrelijk de vraag of de algenene vergadering zo derrocratisch verloopt als er nog 2000 amendementen liggen die nog behandeld rroeten worden
in die toch beperkte tijd. Dan krijg je narrelijk dat je er niet aan ontkomt om heel
beperkte spreektijden in te stellen. Ik heb dat zelf weleens rreegerraakt op een congres
van D66 het qing toen over kernwapens en daa.r had toen iedere spreker even een minuut
om zijn standpunt toe te lichten. Nou ik kan u vertellen dat daar dan heel weinig van
terecht kamt en dat het een grote chaos wordt.
als eer

Ik denk dat het veel derrocratischer is

een stukje decentralisatie plaats vindt en dat is ook eenbeginsel waardoor

de WD wordt aangehangen dat op een lager niveau een aantal dingen worden beslist dat
heel belangrijke politieke kwesties komen altijd wel toch ter bespreking op de
algemene vergadering, want in 17 kanercentrales komen die wel aan de orde. En dan
kun je inderdaad die algemene vergadering :rret een beperkt aantal airendeirenten ook
inà.erdaad richten op politieke Hoofdlijnen en daar bent u dan allenaal bij als
vertegenwoordigers van afdelingen en dan kunt u ook allenaal duidelijk politieke
invloed op het beleid van de WD uitoefenen. Terwijl als u zit :rret allerlei arrenderrenten
die nog weer door zijn gegaan ondat er niet voldoende is gezeefd dan wordt het een
chaotische discussie en dan komt u aan echt r:olitiek invloed uitoefenen niet :rreer toe.
Dank u \•!el. Kunnen we tot sterrming overgaan.
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Klein.
Nou het probleem is namelijk dat de heer Lugtenveld niet helemaal juist heeft
geluisterd naar datgene wat ik in eerste instantie heb vel:WOOrd. Mijn punt is dat
u volkonen gelijk heeft wanneer u zegt we rroeten proberen deze stroom ik denk aan een
procedure bij het liberaal nanifest, rroeten we proberen in te damren. Het is echter
zo dat in de procedure zoals die hier verwoord is dat daar heel duidelijk alle
gelijkluidende amendercenten in de loop van de procedure samengevoegd worden. Dat
zijn de inhoudelijk amenderrenten, niet de redaktionele want die worden so.vieso al
in eerste instantie gezeefd. Die inhoudelijke amenderrenten die al samengevoegd worden
zullen dus op een gegeven ogenblik al de hele stroom inëlanmen. Daarnee blijven juist
de expliciet centroversiele politieke items blijven over en daarmee heb ik nog even
een vraag. De eerste oprrerking van mij die heb ik nog niet beantwoord gezien net
betrekking tot de technische procedure van de arrendercenten sub lid 2.
Maar het is toch zo dat wij sarrenvoegen van amendercenten er een nieuw amendercent ontstaat
binnen de ondercentrale, karrercentrale en daar vindt uiteraard de besluitvorming over
plaats. Over dat nieuwe amenderrent.
Dus weer een dubbele zeef en dat lijkt rre nog. Dus is er een dubbele zeef, want ten

eerste kunnen dus amenderrenten op een ondercentraleniveau kunnen samengevoegd worden,
JIBar de neerderheid van de centralevergadering kan dan besluiten om dat samengevoegde ...
amenderrent niet door te sturen. En dat lijkt rre onjuist.
Dat zou op zich kunnen, maar als de elerrenten van een nieuw amenderrent in feite al
worden afgekeurd door een ondercentrale of karrercentrale kan ik mij eigenlijk niet
voorstellen dat wanneer rren eerst iets fraais gaat zitten bedenken om het daarna de
mist in te laten gaan.
Ik denk dat we nu tot een stentning overgaan. 89 gele kaarten voor het arrendercent van
Gelderland, geel tegen. Oranje kaarten voor, tegen. Groen voor, tegen. Het is verworpen.
Dan zijn -we bij het amenderrent van de afdeling Katwijk. IeiiBnd uit Katwijk om het toe te
lichten niet. Iemand behoefte aan stemning. Dank u dan is het daarmee verworpen. 91 uit
het Linburgse.
Mijnheer de voorzitter de afdeling Arcen en Velde is zelf niet aanwezig. Heeft mij gevraagd om dit zoveel :nogelijk toe te lichten . Ik wilde u gezien het voorgaande voorstellen dat dit arrendercent ingetrokken wordt.
Dat lijkt rre uitstekend, dank u wel.

Band

4

Blad

60

92 afdeling Oosterhout.
Mijnheer de voorzitter Oosterhout heeft 92 ingetrokken.
Dank u wel, 9 3 afdeling Leusden. Gaat uw gang.
Mijnheer de voorzitter we zien 7 op ons afkorren. Ik wou op voorhand willen stellen dat
we het principe waarop de bijzondere besluitvormingsprocedure is geent staande willen
houden. We vinden alleen in onze afdeling dat de ondercentrale zo verschrikkelijk veel
te doen krijgt maar ook dat wij op ondercentraleniveau een te fijnma.zige zeef aanwezig vinden. Wij willen u dan voorstellen dit aan te nemm en dat gewraakte artikel

,

3 zoals het gehandhaafd blijft toch te voorzien van het feit dat over arrendemmten die

~)'

bij een ondercentrale niveau niet door wil sturen naar een karrercentrale dat rren dat

/

toch doet maar dan van een advies voorziet zodat er op karrercentraleniveau nog

rninimaa~

onze afgevaardigde vanuit de afdelingen daar een verklaring over kunnen laten geven.

1

Dank u wel. Mijnheer vd Bossche.
Ja u zegt dat de ondercentrale zoveel te doen heeft. Maar de klachten die wij als
hoofdbestuur overal in den lande hebben opgevangen gedurende een aantal jaren was
juist dat die ondercentrales vonden dat ze zo weinig te doen hadden. Waarbij wij
altijd hebben opge:rrerkt ja dan rroet u toch als ondercentrale een soort wervend taakbeleid
gaan voeren om te kijken waar u eventueel blinde plekken of anderszins zaken kunt
invullen. Dat even als inleiding overigens.

Goed bijzondere besluitvorrningsprocedure neem ik aan zo eens in de vijf tot tien jaar
plaats vindendus dat vele werk van de ondercentrale is maar relatief. Maar goed u gaat
alleen in op mijn eerste rrotief. Tweede rrotief is dat wij graag op karrercentraleniveau
afgevaardigde van de afdeling alsnog een stemverklaring over een ingediende rrotie of
amenderrent wat door de ondercentrale is afgewezen en als rret advies om het af te wijzen
naar de kamercentrale is gestuurd om het op karrercentraleniveau alsnog te kunnen verdedigen. Mocht het daar sneuvelen akkoord dan hebben we onze stem kunnen laten luiden en
dan hoeft het van ons niet rreer op de algenene vergadering te korren.
Maar aan uw wensen is op zich

vo~daan,

want er staat ontraden zie 92 en wij hebben rret 92

staat dat in de procedurele gang van zaken is ingeba-ken.
Ja ik kan ook lezen. U ontraadt zie 92. Bij 92 verwijst u naar artikel 48.7. En 48.7
daar zit nou net het artikel in waar ik het over hebben wil.
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Dat gaat mij over lid 3 van 48 punt 4 lid 3 en niet over 48. 7
Dan studeren we nog even. Het is in ieder geval wel zo wat u voorstelt uw arrenderrent
dat is in Hattem duidelijk beslist. In Hattem is duidelijk aan de orde geweest rroeten
ondercentrales een beslissingsbevoegdheid krijgen in deze of alleen een adviserende
taak of noeten ondercentrales helemaal niet worden ingeschakeld. Nou toen hebben we
ook heel duidelijk gezegd als je de ondercentrales inschakelt dan rroet je ze ook iets
te beslissen geven. Vroeger nochten de ondercentrales in de huidige procedure alleen

inderdaad maar sarrenvoegen van dingen van gelijke strekking. Nou dan noest :rren bijeen
kOllEn een hele avond om over arrenderrenten zitten vergaderen en dan bleek aan het eind
dat 90% toch gewoon :m:'.)eSt worden doorgestuur en een enkeleing noest maar worden samengevoegd. Nou wij hebben gezegd als je die ondercentrales belast :rret inderdaad die extra
vergadering dan noet er ook iets te beslissen vallen. Dan krijg je ook de IIEnSen en de
afgevaardigden naar zo'n vergadering toe. En dan noet er ook iets te beslissen vallen.
Nou wij vinden dat zo'n ondercentrale wel degelijk een beslissingsbevoegdheid mag
hebben in deze en waarom. Orrrlat het niet helemaal zo'n rarrp is als er nou toevallig
eens een keer een amenderrent tussendoor zou slippen wat niet zo goed is overwogen.
Is het narrelijk een kwestie van groot politiek belang dan zal dat die gedachte ook wel
elders in Nederland in een van de zovele ondercentrales van de VVD zijn bedacht en zal
er ook daar wel rreerdere arrendellEnten zijn.
Dit laatste notief heeft u al :rreerdere ma.len aangeroerd, maar u kunt zich zeker net
mij voorstellen dat noties en amende:rrenten van algenene aard voor de algenene vergadering

dat die best ook weleens voort kunnen kOllEn uit de regio. Ik denk bijvoorbeeld aan de
situatie waarin u zit de groeistaat Anersfoort. Als ik dan over een paar groeisteden heb
dan heb ik het niet over een landelijk gebeuren, maar wel over bijvoorheel subsidieregelingen in groeisteden e.d .. Dus dat laatste notief van u gaat absoluut niet op. De onder
centrale blijft die hoop werk doen wat ze graag willen doen. Ze blijven beslissen over
dit is van redaktionele aard en dat gaat naar de redaktiecomnissie. Men blijft beslissen over dit zijn rroties over die kunnen wij sarrenvoegen en :rren blijft beslissen over
het advies wat men geeft aan de ka:rrercentrale om een X aantal noties niet in te dienen
bij de amenderrentenccmnissie. Dat is een heel duidelijk besluit wat in ondercentraleniveau neemt en als advies rreegeeft naa de ka:rrercentrale. Wat wij beogen is dat rren minimaal op ka:rrercentraleniveau alsnog onze stemverklaring kunnen geven of alsnog proberen
die notie die door de ondercentrale is verworpen, maar als advies naar de ka:rrercentrale
is gegaan alsnog er doorheen te krijgen. Dat is het enige wat ik wil.
Mijnheer de voorzitter ik verkeer wat dat betreft in een wat noeilijke situatie want
a:rrende:rrent lOl had in feite een soortgelijke strekking. Alleen ik kan niet verklaren
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en ook niet achterhalen waarom de tekst zoals die hier is weergegeven een volstrekt
andere is dan die wij oorspronkelijk neenden ingediend te hebben. Want die oorspronkelijke tekst die luidde narrelijk en de heer vd Bossche heeft hem voor zich
liggen over de ingevolge artikel 48.4 onder 3 niet ingediende arrenderrenten c.q.
rroties vergaderen de kareercentrales slechts indien de behandeling ervan voor minilnaal
5 afdelingen binnen het gebied van de KC wordt gesteund en dan nog de wijze waarop
dat kan. De bedoeling noet erg duidelijk zijn. Het is best denkbaar dat een afdeling
een arrenderrent indient wat niet door de ondercentrale komt, maar dat zo'n arrendenent
toch een waardevolle bijdrage levert. Dan krijg je toch dat dat arrendenent verder
via de karrercentrale behandeld zou kunnen worden. Het kan ook zeer wel denkbaar zijn
dat is hier ook aangegeven en u zegt dat ook dat zo'n arrendenent via een andere plaats
wordt ingediend dat is nogelijk. Maar het gaat er alleen maar om dat niet de onvrede
bij de afdeling rroet blijven bestaan dat een arrendement niet naar boven gaat terwijl
dat arrenderrent rrogelijk toeh waardevol zou kunnen zijn. Ik geloof dat we daarnee veel
noeilijkheden in de toekomst zouden kunnen besparen.
Ja misschien ben ik wel de enige die het allemaal een beetje ontgaat, maar u hebt het
nou over 101 die verkeerd.
Ik denk dat het niet zoveel afwijkt van de strekking van het behandelde arrendenent.
Nou dat wel toch vind ik.
101 wijkt nogal veel af in zoverre afgaande op uw tekst van zojuist overigens dat u
een extra trechter gaat inbouwen die u dan noemt 5 afdelingen en dan dit.
Mîjnheer de voorzitter in de motie Leusden zijn de 5 afdelingen niet genoemd dat wil
ik even stellen.

Nee ik had het ook over Liniburg en daarom wordt het alsmaar verwarrender. Ik denk dat we
ons noeten bepalen op dit Il'Dll'e!lt tot motie 9 3. De woorden van de heer Derks moet u
even onthouden want daar kom ik bij 101 op terug. Maar voorzitter ik der.k dat het standpunt van de afdeling Leusden duidelijk is. Het standpunt van de conmissie is ook duidelijk dus ik wilde adviseren om tot stenrning over te gaan.
Akkoord gele kaarten voor Leusden, tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
Leusden is verworpen en we zijn bij de afdeling Alrersfoort 94.
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Voorzitter gezien de stemuitslag van de motie Leusden aangezien onze motie dezelfde
strekking had ingetrokken.
Dank u wel. 95 Gooi- en Vechtstreel<. Mijnheer Meijeran.
95 en 96 kunnen we gezien onze toelichting intrekken.
Prachtig k.a.marcentrale Leiden 97. Mijnheer Haafkens.
Ja mijnheer de voorzitter dit gaat over het al of niet of eigenlijk een beperking
stellen aan het sarrenvoegen van ondercentralevergaderingen. We begrijpen niet helerra.al
het advies wat u geeft. Wij hadden in gedachte in de karrercentrale Leiden hebben we
8 ondercentrales en als al die 8 ondercentrales gezamenlijk gaan vergaderen dan maakt
het eigenlijk een k.a.marcentralevergadering overbodig. Wij dachten nu u in de partij
gezegd hebt ja wij willen die ondercentrales wat pcMer geven, wat mogelijkheden en ook
helpen op een gegeven morrent op een zinvolle :rranier de grote amenderrentenstroom goed in
te perken dan denken wij dat je ook inderdaad op ondercentraleniveau dat moet doen.
Nou als je nou zegt er is misschien een ondercentrale die een klein aantal afdelingen
heeft en die wil samengaan net een andere dan is er geen bezwaar tegen en als er een
paar sarrengaan. Maar wanneer op een gegeven morrent ja redenen zijn of :rranipulaties zijn
die al die ondercentrales sarrenvoegen zouden wij het ons kunnen voorstellen dat de afdelingen zich toch wel een beetje bekocht voelen, want die zeggen nou korren we toch weer
in een grote ka:rrercentralevergadering waar op een gegeven norrent een mamroetvergadering

net veel arrenderrenten en we willen eigenlijk toch die zeeffunktie toch een beetje handhaven dus wij zouden toch onder uw aandacht willen brengen dat het idee wat wij hier
gelanceerd hebben best gunstig zou zijn om een goede discussie te krijgen en een goede
afhandeling van amendenenten.
Dank u. Mijnheer vd Bossche.
U zou een beetje gelijk kunnen hebben als de afgevaardigde van de afdeling richting onder
centrale daadwerkelijk dezelfde zouden zijn als naar de kanercentrales. Maar in de praktijk lijkt mij dat

een

ietwat moeilijke constructie, want dan zou u een stap verdergaan

eigenlijk en zeggen van nou gezien het feit dat alle ondercentrales gezamenlijk vergaderen rnaken we daar nu niet alleen een gezanenlijke ondercentralevergadering van maar
tegelijkertijd karrercentralevergadering.
Haafkens.
Ja ik moet u zeggen ik vind het een beetje rrerkwaardig. Misschien heeft u lange tijd
geleden in de afdeling gezeten.
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Maar het is nu eigenlijk zo dat als op een gegeven :rrorrent arrenderrenten naar voren
worden gebracht dan zijn er altijd een groep rrensen uit een afdeling en naarrrate de
afdeling groter is is dat groepje ook belangrijker in omvang, naar dan wordt altijd een
aantal :rrensen krijgt de opdracht om :rret die a:rrende:rrenten zo goed rrogelijk door de
centrales heen te werken. En dat zijn ook de rrensen die van het begin af aan en in de
ondercentrales, ka:rcercentrale en algerrene vergadering die zaken gaan verdedigen. Het
zijn vaak specialisten die :rreegeno:rren worden door de :rrensen de afgevaardigden en dan
zeg ik nou ik zie niet in waarom iemand die in een ondercentrale een a:rrende:rrent goed
verdedigt dat niet dezelfde persoon zou kunnen zijn die het in de ka:rrercentrale doet.
In de praktijk is dat zo. Het is altijd dezelfde persoon. Altijd zie je dezelfde
:rrensen overal epiraven dus als zodanig is het natuurlijk volko:rren terecht dat je
een doublure gaat krijgen van je geza:rrenlijke ondercentralevergadering.
Als dat inde praktijk zo is dan hebt u volko:rren gelijk, naar of het in de praktijk zo
is dat is voor mij en voor de conmissie in feite de vraag.

Dus voorzitter stemming graag.
Stamren gele sterrbriefjes voor Leiden, tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.

Lijkt mij venvorpen. Dan zijn we bij de afdeling Arnhem 99.
Is ingetrokken.
Juist. 100 uit Arnhem. Arnhem 99 is niet ingetrokken.
Mijnheer de voorzitter bij deze ingetrokken. Tevens 100, 108 en 120. Gezien het sterngedrag op a:rcende:rrent 97 van ons.
t.\Tilt u dat even herhalen welke zijn nu ingetrokken.

99, 100, 108 en 120.
Dan zijn we bij 101 mijnheer Derks.
Ja voorzitter ik heb al een voorzet rrogen geven. Herhaal nog naar eens dat de tekst van
het arrendement volkarren anders is weergegeven om welke reden dan ook dan wij oorspronkelijk op het oog hadden. En ik herhaal ook nog naar eens de strekking ervan. Het gaat
hierom dat wanneer een a:rrende:rrent niet door de sluis van de ondercentrale komt, komt
het ook niet bij de ka:rcercentrale. Welnu daarover kan rrogelijk een waardevolle bijdrage
niet doorgespeeld worden. Mogelijk kan er ook onvrede blijven bestaan. Wij zouden het
beter vinden wanneer in zo'n geval wanneer een a:rrenderrent niet wordt doorgegeven wel
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wordt gesteund door een aantal en dan kun 5 zeggen of 3 dat is denk ik niet zo
essentieel, door een aantal afdelingen wordt gesteund binnen de karrercentrale dat het
dan toch aan de karrercentralevergadering wordt behandeld. Dat is waar het om gaat.
Dank u wel. Mijnheer vd Bossche.

Voorzitter wij voorvoelden dat er in Lirrburg iets mis was. Lirrburg heeft een arrenderrent
ingestuurd en toen zijn wij daarnee aan het scharrelen gegaan binnen het hoofdbestuur
en toen is er een wat veiWrongen tekst in de publiciteit gekorren. Maar het arrenderrent
ingediend door Liltburg dat is wel een ander arrenderrent dan dat de heer Derks zojuist
aangaf. Nou zit ik voor het dillerrma ik zit nou rret dire verschillende teksten, maar
het hoofdbestuur is verantwoordelijkheid, wij rroeten de hand in eigen boezem steken.
De verkeerde tekst is in ieder geval door ons gepubliceerd. In dit bijzondere geval
vinden wij als conmissie dat we best akkoord zouden kunnen gaan rret een alsnog ingebrachtE
a:rrendering door L.in'burg. Hierbij ontstaat een extra trechter zoals ik daarstraks al
aangaf door het feit dat een aantal afdelingen in ieder geval de nodige steun rroeten
geven om arrendementen in de procedure voortgang te laten vinden. Maar het gaat erom
voorzitter wat vindt de algenene vergadering daarvan. Is rren bereid om de tekst van
Limburg zoals die nu is ingebracht te aanvaarden.
Nou als daar sprake is van een misverstand denk ik dat we daar tenminste over kunnen
spreken met elkaar. Dus ik zie ook geen protesten dus we kunnen wel inhoudelijk spreken
over de tekst zoals door mijnheer Derks was bedoeld, althans door de karrercentrale
Limburg, maar dat is hetzelfde heb ik weleens begrepen.
En de toelichting die was per ongeluk goed door ons ve:r:woord. Ik zal nog een keer de

tekst geven. Over de ingevolge artikel 48.4 onder 3 niet ingediende a:rrenderrenten
c.q. noties vergaderen de ka:rrercentrales slechts indien de behandeling ervan door minimaal 5 afdelingen binnen het gebied van de ka:rrercentrale gesteund wordt. De afdelingen
dienen bedoelde steun voor de aanvang van de ingevolge artikel 48. 8 of 48. 10 te houden
centrale vergadering schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur
En wat is

van de karrercentrale.

uw oordeel daarover.

Dat heb ik gegeven. Ik vind dat dit kan. De conmissie vindt dat dit kan.
Alleen voor Li:rrburg of voor het hele land.
Ik zou dat bij voorkeur voor het hele land willen laten gelden, maar als het niet anders
kan Lirrburg is ook goed.
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Voorzitter vd Vonn afdeling St. Oedenrode.
Er zijn ondercentrales die slechts 5 of 6 afdelingen groot zijn. Ik vind het getal

dan een beetje moeilijk worden.
Ja het misverstand is duidelijk.
Meijeran.
Voorzitter ik had gedacht gezien de toelichting van de heer Derks 5 of een ander aantal
dat we dat onder redaktionele konden laten en ik had het dus niet willen zeggen.
Maar als er een punt van gemaakt wordt dan rroeten we u llE.chtigen om een betere nonn
te zoeken dan 5. Want een ondercentrale net 4 zou dus niet eens uit de voeten kunnen
als ze alle 4 wilden. Maar dat geloof ik niet dat we nu uit rroeten dokteren hoe die tekst
rroet zijn.
U wilt nog iets.
Ja ik wilde daar nog graag iets over zeggen narrelijk het volgende, dat eigenlijk als
toelichting. In de praktijk kan het voorkonen dat een ondercentrale bestaat uit een
afdeling die geNeldig vee3: stemren heeft net drie kleine afdelingen er orrheen die
daardoor niet aan het 'WOOrd konen en overpc:Mered worden door de ene grote geneente die
in die ondercentrale zit. Dit is niet een trechter het is een noodklep. Het is de bedoeling dat wanneer kleine afdelingen op de een of andere manier overpawered worden dat dan

toch op kanercentraleniveau dit gecorrigeerd kan worden wanneer voldoende kleine afdelingt
en daarachter staan.
Zo is het. Daar kunnen we het denk ik wel nee eens zijn. Is er iemand die sterrming vraagt
of volgen we dit voorstel van de kanercentrale Linburg. Akkoord.
Mijnheer de voorzitter ik heb nog een aanvullende vraag. Als ik het goed begrepen heb
kan een notie die de ondercentrale niet passeert toch weer worden teruggeroepen op
karnercentralniveau bij voldoende neerderheid van ondercentrales. Is dat juist geinterpreteerd. Of afdelingen binnen die kamercentrale.
Juist.
Kunnen we op diezelfde llE.nier ook bij voldoende ondercentrales niet door de kamercentrale
geaccepteerde arrenderrent op dezelfde m-ni r. Han-1- u gaat wel glijden hé.
Ja dat is mijn vraag.
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Maar nu glijden we niet rreer. We zetten dat nu even stop. Goed dat is dus aangeronen.
Dan zijn we bij 103 Utrecht.
Bij 103 daar geldt hetzelfde bij als bij 88. Na de punt komma de bedoelde wijziging.
Die nerren we dus over zeer bedankt. 105 Voorschoten was ingetrokken rreen ik mij te

herinneren. Ja 106 is ook ingotrokken. 107 afdeling Zwolle.
Wordt ook ingetrokken.
104 Katwijk Niemand. Nou dan is die verworpen. Zwolle dus 107.
Voorzitter puntje van orde hier komt NieuwE>gein in de knel. Er zit er van ons een tussen
en die zouden we dan graag met uw clementie iri behandeling willen zien.
Nieuwegein ja.
Wij hadden een paar amenderrenten ingediend die door een administratief misverstand de
mist in zijn gegaan en hebben uiteindelijk toch te horen gekregen dat we er hierop
terug nochten komen. We hadden een arrendement ingediend over 48.9 en ja die zit hier tussenin dat moet het amendement zijn. Er staat in 48.9 de centrale vergadering van de
kamercentrale benoemt tevens met gewone rreerderheid van stentren de afgevaardigde uit
het bestuur van de kamercentrale en diens plaatsvervanger en dat alles ten behoeve van
de arrendementencamnissie. De afdeling Nieuwegein stelt voor om de woorden uit het
bestuur te schrappen aangezien wij van mening zijn dat in principe elk lid van een
karrercentrale of die nou in het bestuur daar zit of niet afgevaardigde rroet kunnen zijn
naar een arnendementencommissie.

Ik denk niet dat de camnissie daar bezwaren tegen heeft, want een dergelijke benoeming
zal toch plaats virrlen op voorstel van het ka.rrercentralebestuur. Ik neem aan dat de leden

daarmee akkoord gaan.
Iedereen prachtig. Bedankt voor uw bijdrage. Afdeling Zwolle 107.
Wordt ingetrokken mijnheer de voorzitter gezien de uitslag.
Dank u wel. 108 is ook ingetrokken. 109 Arnhem.
109 wordt ook ingetrokken.

109 ook. En 110
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~revrouw.

Korte toelichting. Gezien de besluitvorming die plaats heeft gevonden over het arrendeirent
van Sneek zojuist zouden wij er toch voor willen pleiten dit voorstel over te

ne~ren.

Dit aiiEndeirent.
Ik had er op gerekend dat u het in zou trekken. Misschien kunt u

1re

snel even uit de

droom helpen. Wat is de strekking var· uw voorstel.
Mijnheer de voorzitter het is inderdaad heel eenvoudig. :Nou de arrendeirenten vanconmissies
en bijzondere groe:pen nou dus niet meer wat u noemt die totale derrocratische gang doonnak~
maar rechtstreeks naar die

arrende~rentenconmissie

gaan. Moet er in het artikel over de

a.trendeirentencamnissie 48 .12 een veiWij zing staan naar de overeenkorrstige 48.3 ingediende
arrendeirenten en noties . Het is heel sinpel.
Geen bezwaar.
Geen bezwaar, prachtig. Niemand bezwaar.

Overgeno~ren

dank u wel. De conmissie binnenlandse

zaken 111 overne:rren rret dien verstande. Mijnheer Neijeran.
Het gaat om dien verstande voorzi +-ter als ik rret de heer Derks mag spreken nu niet
die verstand en de wijsheid maar

~ret

~ret

dien verstande. Tenzij mits of ja naar dat kan heel

dicht bij elkaar liggen, maar hier is het heel duidelijk dat er had rroeten staan ontraden
behoudens. Want wat er overschiet als je zegt cvemenen dien verstande dat is heel weinig.
Ik wou twee principiele dingen nOeiren en dan voor de rest geloof ik dat we het in de
redaktionele uitwerking aan de ccmnissie rrogen overlaten. HE,t ene punt is dat er in
Hattem uitdrukkelijk is beslist dat in de aiiEndeirentenco.lffilissie niet 27 lieden net
actviserende stem zouden worclen toegevoegd, naar wat we toen dachten de voorzitters
van de koepelconmissies en van de bijzondere groepen

~ret

stemrecht. Ik heb er in de

Koninginnegracht nog eens het verslag op nagelezen. Het staat er heel duidelijk toen
54 aan bod

w~s

toen zei de voorzitter oh dat hebben we al gehad, dat is al aanvaard dat

is dan rrooi zo volgend a.Irendeirent aan de orde. U kunt het nalezen, naar u mag

1re

geloven.

Deze keer. Dus ik dacht dat hier geen punt is. Verder hebben we over het feit dat koepelconmissies dan niet in het regleirent worden genoerrrl hebben we al ondervangen door te spre
ken van zogenaarrde koepelcorrrnissies. Ze staan wel degelijk bij de uitwerking van
artikel zoveel huishoudelijk regleirent in het jaarboek. Zogenaarrde koepelconmissies of
de daarvoor in de plaats te treden groepen. Dus we hebben de elastiek die erin nodig
was erin aangebracht om gewoon door te voeren wat in Hattem was aangenorren. Dit punt
zou ik dus zeer principieel willen voorhouden dat de conmissie dat zou rroeten cvemeiren

orrdat het gwoon de

Band

4

Blad

69

uitwerking is van wat er al was. Tweede punt is en dan kom ik ook

op die werkgroepen of subgroepen. In Utrecht de afdeling Utrecht die had in Hattem het
idee dat je die werkgroepen van de arrenderrentenconmissie kwijt rroest want dat was
een structuur die was voorgeschreven en dat zou onwerkbaar zijn. Er is toen gevraagd
zou u eens kunnen kijken of er een splitsing zou kunnen zijn of een nevenschikking.
Nou dat heeft u bekeken u heeft die brief voorgelezen en gezegd dat kan niet. Maar
u is nog verder gegaan. U heeft gezegd nou die afgevaardigden die daar korren die hebben
net als bij een verkiezingsraad alleen naar recht van spreken als ze er van de vroege
ochtend tot de late avond zitten en dat gaat dan over buitenland en binnenland en
welzijn en noem alle sektoren rna.ar op. En wij hebben in ons arrendement wat de praktijk
ook was bij de huidige sarrenkorrsten dat rren zich kan laten vervangen voor een gedeelte
van de vergadering. Ik zie niet in wat daar op tegen is. Als er een afgevaardigde wordt
benoerrrl net een of twee plaatsvervangers dat men onderling afspreekt als dat punt aan de
orde komt dan kan nUl'tl'l"er een gaan koffiedrinken en nu:rmer 2 die voert het woord. Ik zou
die twee dingen dus principieel willen stellen of u verder dan in de tekst van ons
wat wijzigingen wil aanbrengen in de sarrenhang dat laat ik graag daar wou ik de vergadering niet mee verrroeien.
Voorzitter overnerren mat dien verstande. De heer Meijeran leest ontraden behoudens. Maar
overnerren mat dien verstande dat klinkt zoveel vriendelijker. Vandaar dat we voor die
tekst hebben gekozen.
Orde.

Daarnaast refereert de heer Meijeran nog even aan het arrenderrent van de conmissie binnenlandse zaken arrenderrent 54. Ik dacht laat ik dat nou rna.ar neenemen naar deze vergadering
rna.ar in dat amenderrent is geen sprake van stemrecht. Dan zal ik het even voorlezen. De
programnaraad niet alleen doen bestaan uit afgevaardigden van de karrercentrales rna.ar
daarin ook afgevaardigden opnemen uit elke koepeconmissie en uit elke bijzondere groep.
Toelichting. Bij de thans in artikel 485 huishoudelijk reglement orrschreven bijeenkorrst
zijn in beginsel ook de voorzitters van de commissies van advies en van de bijzondere
groepen of hun plaatsvervangers aanwezig. De voorgestelde programnaraad is vergelijkbaar

mat bedoelde bijeenkomst doch in beperkte samenstelling. Arrenderrenten van partijconmissie:
en bijzondere groepen komen alsdan voor het eerst in de procedure in verdere behandeling.
Ter toelichting c.q. verdediging behoren daarbij voorzitters van koepelconmissies en
bijzondere groepen aanwezig te zijn. Einde citaat en naar mijn rrening dit is de tweede
lezing nu vlak achter elkaar kom ik daar toch echt niet het stemrecht in tegen.
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Nou mijnheer Meijeran weer.
Ik durf het uit mijn hoofd niet te zeggen voorzitter of het in het arrenderrent of in de
toelichting stond of ter vergadering misschien bij de behandeling van het voorstel
Utrecht is opgenarren. Ik zou daar hier niet over willen discussieren. We zoeken
het op en we kamen elkaar uiteindelijk tegen zoals het is afgesproken. Ik zou u niet
iets willen voorstellen dat niet uit Hattem voortkomt, IIE.ar ik kijk het nog even net
de heer vd Bossche tzt na.
Zijn we nu bij 112 het amenderrent van de ondercentrale Rijswijk.
Voorzitter van Veen Rijswijk.
Voorzitter wij hebben dit amenderrent ingediend orrrlat we van rrening zijn dat de amendementencommissie een wezenlijk andere cammissie is.
Voorzitter de afdeling Rijswijk, ondercentrale Rijswijk er zijn zelfs ondercentrales
die IIE.ar een afdeling omvatten heeft dit amenderrent ingediend onrlat we van rrening
zijn dat de amenderrentenconmissie een wezenlijk ander orgaan is van een heel andere
orde net heel andere werkzaanheden dan de ondercentrale en de karrercentrale. Als er
inhoudelijk over voorstellen gesproken rroet worden gebeurt dat en daarin staan we achter
het bestuur middels de beide 7 noodluiken, noodkleppen wat dan ook ondercentrales en
karrercentrales. Wij zijn van mening dat dit orgaan niet de bevoegdheid rroet hebben
om uit te maken of een amenderrent dat dus niet redaktioneel of sarrengevoegd is en die
twee eerste zeven al gepasseerd heeft om die dan niet door te sturen naar het hoofdbestUUJ

toe en vandaar dat we met de afdeling Groningen amendement 113 van mening zijn dat de
amendementencormû.ssie geen inhoudelijk veel te doene funktie IIE.g hebben.
Mijnheer de Haze WinkeliiE.n over dit zelfde onde:rwerp.
Ja voorzitter die discussie hoeven we niet te voeren die neen ik de heer van Veen hier
voert onrlat datallang in Hattem is besloten. Het gaat nu uitsluitend erom hoe de zaak
ve:rwoord is en de conmissie die heeft het als volgt verwoord. De amenderrentenconmissie
besluit net gewone n-eerderheid van stermen een aantal zaken. En dan 3 tot indiening van
de overige amenderrenten. Je zou je dan kunnen afvragen of die conmissie nog iets
te besluiten heeft. Nee die conmissie dient de overige amenderrenten gewoon in te dienen.
Dat is precies de tekst die wij voorstellen
Ja nee precies ik ben het ook net u eens. Dat is denk ik ook de strekking die de
conmissie heeft trachten te verwoorden. Alleen de ondercentrale Rijswijk heeft het duidelijker veJ:WOOrd. Die heeft gewoon precies gezegd waar het op staat.
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De arnendem:mtencamnissie dient de overige arrenderrenten in precies conform het besluit

van Hattem en dan begrijp ik helerna.al het advies van de conmissie niet waarom dat
ontraden wordt dat is een. En twee als dat toch na strekking precies is wat de conmissie
bedoelt laten we dan snel het overnem:m dan kunnen we door.
Of snel veJ:Wer,Pen kan ook.
Er blijft toch altijd de mogelijkheid dat laat de tekst van de huidige tekst toe dat

die a:rrenderrentencomnissie niet tot een rreerderheidadvies komt om dat door te sturen.
Wat doet u dan. Dan is het toch een inhoudelijk zeef.
Mijnheer Otten.
Voorzitter de afdeling Groningen had ingediend nummer 113 dat is wel met dezelfde
bedoeling geweest als het a:rrendem:mt van de ondercentrale Rijswijk. Met andere woorden
wij zouden ter affure van het a:rrendem:mt Rijswijk van ondercentrale Rijswijk ons
amendement 113 wilden we intrekken en wij steunen dan Rijswijk met a:rrenderrent 112.
Ik wou dat melden orrdat in feite dezelfde redenering die al gehouden is en die ik
niet geheel zal herhalen.
Voorzitter als Groningen en den Haag het nou eens zijn, laten we het dan snel aannemen.
Aangenomen mijnheer de voorzitter dat hier geen sprake is van een verkapte annexatie van
Rijswijk door den Haag.
Maar toch is het daa.rrree een aantrekkelijke suggestie geworden. Ik denk dat de heer de
Haze WinkeJ..m:m gelijk heeft als hij zegt van ja maar als ik deze tekst nou zie dan is
dat de bedoeling geweest van de conmissie en dat kan ik alleen maar bea:rren. Maar wij
zijn wat in de knoop geraakt denk ik met het samenstellen van het artikel op zich. En
toen zijn we uiteindelijk toch weer teruggekorren op die oude tekst oorlat we geen kans
zagen en dat klinkt misschien wat licht voor zo'n zware conmissie, maar geen kans zagen
am het voorstel van Rijswijk wat luidt de amendementenconmissie dient de overige amenderrenten in am dat op een goede wijze te verwoorden.
Van de ve:rwoording die wij voorstellen. Wat mankeert er aan de verwoording die wij
voorstellen voorzitter.
We konden het in de constructie van de artikel niet kwijt en dat is door u niet geprobeer1

uiteraard en dat is w taak ook niet dat begrijp ik best, maar wij raakten wat in de
knoop met de structuur van het artikel toen we dit wilden inbrengen.
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Lugtenveld.
Ik zou een voorstel willen doen. We zijn het er allemaal over eens denk ik dat het niet
zo rroet zijn dat de aroondenentenconmissie nogeens bij rreerderheid van stenmen gaat
zitten besluiten dat arrendenenten die erdoor zijn gekorren dat die toch niet doorgaan
verder in de procedure en niet naar het hoofdbestuur voor de algenene vergadering korren.
Als we het daar nou rret z'n allen over eens zijn laten we dan rret de arrenderrenten die er
liggen en rret de :rmchtiging van de heer Meijeran om de zaak redaktioneel in elkaar te
schuiven laten wij dan zorgen dat die gedachte van de algenene vergadering door de
conmissie alsnog wordt verwoord in de definitieve tekst.
Ja voorzitter naar dat is nou juist niet goed gebeurd, vandaar dat 112 ia ingediend.
En laten we daar dan ge.voon over stermen, want daar staat het precies zoals de algenene

vergadering het wil.
Maar mijnheer vd Bossche dan bedenkt u toch geNCOn een constructie.
Het lijkt me uitermate moeilijk voor welke conmissie dan ook voorzitter om een eenvoudige
en duidelijker redaktie te vinden dan die door de afdeling Rijswijk in deze is voorgesteld.
Meijeran.
Maar als er geen eenvoudiger kunnen vinden dan komt de conmissie in haar nader beraad
alsnog tot de wijsheid om het zo te doen zoals Rijswijk voorstelt. Laten wij niet over
een tekst nu gaan uitspreken waar ze aan gebonden zou zijn als de commissie niet rret
mijn nachtiging, erg vriendelijk gesteld, naar rret nachtiging van de algenene vergadering
het rustig kan bekijken in overleg rret Rijswijk en dan heb ik alle vertrouwen in die
wijsheid.
Akkoord. Rijswijk dit voorstel van mijnheer Meijeran.
Voorzitter rret deze toezegging ben ik bereid om mijn arrenderrent in te trekken.
Nee.

Natuurlijk u gaat de redaktie van uw voorstel herzien, dan hebt u mijn arrenderrent niet
meer nodig. Tenzij u het als vingerwijzing wilt.

Nee wij nerren uw voorstel over, naar de redaktie moet nog even worden bekeken.
Akkoord.
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Akkoord. 113 heeft de heer Otten ingetrokken. 114 van de kamercentrale Gelderlard.
Die is overgenarren verder geen discussie over noodzakelijk. Oosterhout 115.
Die is rret nadruk op de kamercentralevergadering van Tilburg op 28 novenber j .1. reeds
ingetrokken.
Dank u wel. 116 Gooi- en Vechtstreek. Mijnheer Meijeran.

Voorzitter 116, 118 en 119 liggen een beetje in elkaars verlengde en waarschijnlijk
hebben we de bedoeling van de conmissie helemaal niet begrepen. Of misschien heeft
de conmissie haar bedoelingen niet goed verwoord dat laat ik in het midden. Er staat
en daar vielen wij over in onze contreien dat nadat de arrenderrentencorrmissie het
hoofdbestuur in kennis heeft gesteld van het resultaat van harer besluitvorming het hoofdl
bestuur over dat resultaat gaat vergaderen. En dat het hoofdbestuur in die vergadering
moties van wijziging gaan vaststellen en dan voorzover de besluiten afwijken van het
resultaat

van de besluitvorming door de arrenderrentencammissie doet zç::. dat ook in de

notie van wijziging. lk dacht dat twee dingen duidelijk noeten ?.ijn. De arrenderrenten
zijn twee keer gezeefd al dan niet rret een noodklep. Die zijn van de aroenderrentencarrroissie nog her- sarrengevoegd. En de arrenderrentenconmissie doet een besluit aan
besluitvorming als advies wat naar de algemene vergadering gaat. Ik denk toch niet
dat de carrmissie bedoelt dat het hoofdbestuur daarin kan ingrijpen. Iets anders is
dat ongeacht om welke reden het hoofdbestuur natuurlijk wel op het oorspronkelijke
verkiezingsprogramna nog voorstellen nota's van wijziging kan indienen. Liefst een beetje
tijdig dat ze in de handleiding voor de vergadering rreekunnen. Maar dat mag natuurlijk
altijd. De bedoeling van ons arrenderrent was niet om dat uit te sluiten. Maar wel om
uit te sluiten dat het hoofdbestuur als het ware een extra zeef was om de anend.errentenconmissie. Als die bedoeling over en weer duidelijk is dan kan ik de arrenderrenten
uiteraard intrekken want dan wordt bij de nadere redaktievorming wordt dat keurig verwoor<
En als dat niet de bedoeling is dan dacht ik dat je over de uitholling van de positie

van de arrenderrentencamnissie noq even noet wachten. Maar ik hoop dat u de gedachtegang
kunt volgens.
:tldjnheer vd 130-sche.
Het is niet de bedoeling dat het hoofdbestuur een extra zeef gaat worden in deze.
Maar allerlei voorstellen die dienen uiteraard het hoofdbestuur wel te passeren. Het
hoofdbestuur noet daarbij het recht hebben om camrentaar te leveren eigenlijk op het
stuk wat gaat naar de algerrene vergadering. En dat hebben we hier genoenrl nota van
wijziging. Dat is de structuur. Dus we zijn het eens rret elkaat dacht ik.
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Meijeran.
Commentaar is natuurlijk geen nota van wijziging en verder zou ik zonder dat vast te
leggen in het

reglarrent wel willen aanbevelen dat als er nou een paar heikele arrende-

menten zijn over de politie of over het stemrecht voor niet nederlands ingezetenen
dat het hoofdbestuur dan zijn stemadvies niet bewaart totdat de arrenderrentencomnissie
een nota van wijziging heeft besloten en dan een nota van wijzigingen komt, maar :rren
een tijdig stemadviezen meningen van de kamerfraktie eerder in de procedure inbrengt
om die punten wat dat van belang kan zijn, maar dat is terzijde. De bedoeling is dacht
ik over en weer duidelijk. Drie stuks ingetrokken.
Dank u wel. 117 afdeling Zwolle.

Ja ingetrokken mijnheer de voorzitter. ll8wederon mijnheer Meijeran.
Ingetrokken.
Ingetrokken, 119 ook ingetrokken dan zijn we aan het einde van de besluitvorming en
rest het mij om de conmissie die. Goed ik wil namens u allen de conmissie bijzonder
bedanken voor het vele werk dat in de afgelopen tijd is verzet om die bijzondere
besluitvorming op deze wijze geregeld te krijgen. U hebt op plezierige wijze samenget~erkt

en rret de algerrene vergadering van gedacht

get~isseld.

Narrens ons allemaal

hartelijk bedankt.
Op de agenda staat nu de voorstellen van de cammissie kandidaatstelling en technisch

advies, maar de federatie nederlandse vakbeweging heeft gevraagd om omstreeks dit
tijdstip een petitie aan de tweede kamerfraktie aan te mogen bieden en daarvoor zou
ik hen thans gaarne de gelegenheid willen geven.

Heren hartelijk welkom. Degene van u die het woord wil voeren geef ik daarvoor nu
graag de gelegenheid maar ik denk dat het aardig is om de heer Nijpels daar ook even
bij te hebben.
Dank u wel mijnheer de voorzitter. Wij zijn een delegatie van de FNV en de FNV zoals

u wellicht weet heéft de afgelopen periode nogal wat indringende akties gevoerd binnen
de bedrijven rret namen, maar toch als rret intensie gericht ook naar het kabinet toe
anrlat wij ons bezorgd rrak.en rondom de verminderingen die alsmaar doorgaan van de sociale
uitekeringen. Het is om die reden mijnheer de voorzitter dat de FNV ook vandaag weer
in aktie is in het drechtstedengebied op de markten rret name om handtekeningen te

verzamelen en waarrree ze dus hun ongenoegen tot uitdrukking brengen rondom het beleid
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wat nu gevoerd wordt tegen de verder en doorgaande korting. Deze groep heeft een petitie
opgesteld en mij is gevraagd om die onder uw aandacht te brengen wat ik bij deze graag
wil doen. Het gaat erom dus dat als de kabinetsplannen doorgaan en dat lijkt waarschijnlijk dan zullen de navolgende sociale uitkeringen ingrijpend verlaagd "WOrden. Te weten
de WW met 10%, de WAO met 10% en de WWVuitkeringen met 5% en de ziektewet met 5%.
Dit alles ingaande 1 januari 1985. Daarna wordt opnieuw de ziektewet dus verminderd
per 1 januari 1986 andermaal met 5%. Voorts vindt een stelselherziening plaats van de
sociale wetgeving. En wij verwachten mijnheer de voorzitter daar niet veel goeds van.
Dat gaat per 1 juni 1985 staat dat te gebeuren. De daglonen waarna de uitkeringen
van de WAO en de WWV berekend zijn worden afgebouwd en wel naar het minimum dagloon
toe per 1 januari 1986. En de minimum daglonen "WOrden niet aangepast met de gestegen
kosten van levensonderhoud. Al met al een stevige aderlating voor de uitkeringsgerechtigden. Deze verlaging van uitkeringen levert de werkgevers in 1985 een premie
lastenverlichting op van 1 miljard 350niljoen gulden. Voorts besloot het kabinet om
de WIR ook in 1985 onverkort van toepassing te verklaren op nieuwe investeringen hetgeen

de werkgevers andermaal een investeringspreiDie oplevert van 5 miljard gulden. Wij vinden
dit eigenlijk als je dat ziet vermindering van de uitkering en toedelen van overheidsgelden aan de bedrijven dat vinden wij pakken van de weerloze uitkeringsgerechtigden en
toedelen van dit geld aan de kapitaalverschaffers zijnde de werkgevers en wij vinden
je rroet het maar durven om z 'n beleid ook als volksvertegenwoordiger te voeren en te
steunen. We vinden dus dat dit niets te maken heeft met rechtvaardigheid, zorg voor de
zwakke en naastenliefde zijde de evangelische waarde die hoog in het

~vaandel

geschreven staan. Dit CDA-WDkabinet is doelbewust elk overleg met de vakbonden uit
de weg gegaan orrdat het geen boodschap heeft aan de ellende en de uitzichloosheid van
nu reeds 700.000 gezinnen die door de crisis in de problemen zijn gekomen en die nu
van een minimumuitkering rroeten zien rond te karen. De FNV heeft het aanbcxi gedaan
om meer premie te betalen in ruil voor handhaving van het uitkeringsniveau thans.
Maar dit aanbod is hooghartig van de hand gewezen. Een sloop van de sociale uitkeringen
noet kennelijk doorgaan. Al jarenlang matigt de FNV haar looneisen in het periodiek
CAO overleg en dringt met inlevering van de jaarlijks prijscompensatie aan op
verkorting van de arbeidstijd zodat het werk onder meer mensen verdeeld kan worden.
Nu de multinationals als eerst profijt daarvan ondervinden prob-ert het kabinet de

exportgroei uit te leggen als een vrucht van haar beleid. Wij denken dat de werkelijkheid
anders is. Als we dit kabinetsbeleid volgen hebben we straks twee koninkrijken. Het
koninkrijk der Nederlanden van de uitkeringsgerechtigden en die rrogen verkonmeren. En
het Neder land van de nog produktieven die door dit VVD-cDAkabinet worden voorgetrokken.

Wij de FNV willen deze tweedeling niet. Wij willen een Nederland waarin we in solidaritei'
voor elkaar opkc:m=n. In een rechtstaat en in een welvaartstaat zoals die in Nederland
door ons allemaal samen is opgebouwd hebben alle mensen recht op waardigheid. Dit
betekent dat er besluiten rroeten vallen met meerderheid van sterrrren.
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Maar wil je daarbij de denocratle niet om hals draaien dan zul je bij je besluitvorming
rekening rroeten houden rret de belangen van minderheid c.q. de uitkeringsgerechtigden.
En wij vinden dat het CDA-WDkabinet juist die belangen van deze minderheid negeert.

Daarom komt de FNV als vakbeweging en pleit-bezorger voor haar leden in verzet tegen
dit kabinetsbeleid en de werkgevers die dit beleid ondersteunen. Daarom zijn we naar
1.'M

vergadering gekomen om begrip te vragen voor dat een leven zonder enige marge niet

goed nogelijk is. Leden van onze FNVafdelingen in het Drechtstedengebied hebben vandaag
gesprekken gevoerd met streekbewoners en hun instenming aan hen gevraagd dat wij
mede narrens hen deze boodschap aan u overbrengen. Wij willen een sociaal beleid waarin
ook de rechten

VaR

de economisch zwakkeren gerespecteerd 'WOrden. Hun handtekeningen

zijn daarvan het zichtbare bewijs die wij u bij deze graag overhandigen.
Mijnheer de voorzitter dit zijn dan de handtekeningen die vandaag verzameld zijn en
wij denken dus met deze aktiviteiten te komen.
Het woord is heel kort aan de heer Nijpels.
Ik zou u namens dit congres willen bedanken voor het feit dat u in ieder geval als
belangrijke vertegenwoordiger van de grootste vakorganisatie in ons land de noei te
neemt en ook rret ons hier in discussie wil gaan over het beleid van dit kabinet.

Ik denk dat dit een goed voorbeeld is van de nanier waarop we in de nederlandse denocrati1
met elkaar

~ten

angaan. Namelijk u laat uw stem horen en u kunt uw stem ook laten horen

bij deze volkspartij voor vrijheid en denocratle. Dan toch nog een paar oprrerkingen
over wat u in

1.'M

aanbiedingsbrief aan ons zegt. U zegt op de eerste plaats het beleid

van dit kabinet, de bezuinigingen in de sociale zekerheid komen alleen maar ten goeden
aan de werkgevers zijn bedoeld om de lasten voor de werkgevers te verlagen. Ik zou dat
willen bestrijden en ik geloof ook dat dat niet de kern is van de problemen waar we voor
staan en ook de kern is van de oplossing zoals het kabinet die de afgelopen jaren heeft
aangedragen. Waar het ons als WD en waar dit WD en CDAkabinet het om gaat is dat we
een situatie scheppen, een situatie rond de sociale zekerheid waarnee die sociale
zekerheid vooral op de langere termijn in ons land betaalbaar zal blijven. Dat heeft
niets te maken met het toespelen van lastenverlichting aan werkgevers. Het heeft niets
te maken met de wens om rret name de sociaal zwakkeren iedere keer de dupe te laten zijn
van het kabinetsbeleid. Het heeft te maken met onze liberale opvatting over sociale
rechtvaardigheid namelijk dat we nu de verantwoording op onze schouders moeten durven
nemen om in de toekorrst zorg te dragen voor betaalbare sociale zekerheid. Betaalbare
sociale zekerheid die dan toekamt aan die mensen die in de toekomst behoren tot de
zwakke in onze sarrenleving. En laat ik u ook als vertegenwoordiger van FNV nog een zaak
toevoegen.

Een zaak toevoegen opdat daar
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in ons land nogal veel misverstanden over bestaan.

Namelijk zou een ander kabinet zou een ander kabinet dan deze CDA-VVDoorrbinatie een
ander beleid, een fundamenteel ander beleid voeren ten aanzien van de sociale zekerheid. Het is niet mijn bedoeling om hier vanmiddag op dit VVD-congres daar uitgebreid
verhaal over te houde. Maar ik vraag wel uw aandacht voor de standpuntbepaling zoals
die op dit norrent binnen de PvdA plaats vindt. En dan stel ik vast na de publikaties
van tal van nota's de afgelopen weken binnen de PvdA dat er op de eerste plaats duidelijk is dat als de PvdA in 86 deel uitnaakt van het kabinet dat ook zij dan de IIE.atregelen, de harde maatregelen die dit kabinet helaas heeft moeten nemen ook niet terug
zal draaien. En op de tweede plaats stel ik vast dat de PvdA nog deze week kenbaar heeft
gemaakt dat ook zij in een toekomstige kabinetsperiode niet in staat zal zijn om alle
inkomens van de minima te garanderen. Het is niet iets om over te juichem. Het is
ook niet iets om trots over te zijn. Het is wel een teken dat die partijen die hier
in dit land een reëel en aanvaardbaar beleid wensen te voeren dat die partijen rekening
hebben te houden met de grenzen van onze economie. Rekening hebben te houden :rret dat
wat de afgelopen jaren is gebeurd. En daarom is het onze overtuiging en blijft het de
overtuiging van deze WD dat voor die sociale rechtvaardigheid op lange termijn deze
maatregelen van dit CDA-VVDkabinet dringend noodzakelijk zijn.
Dank u zeer.
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We zijn nu bij het agendapunt dat betrekking heeft op her werk van de cammissie die
onder leiding staat van de heer den OUden. Bn ik zou de leiding

va.I1

de vergadering

hierbij graag aan hem over dragen.
Darres en heren wij m:x:ren dan net u verder gaan om de voorstellen die wij aan u
hebben voorgelegd betreffende de wijziging VëLn reglementen wat

het~efr

de

~ernPente

raad en de provinciale staten om die t-.e bespreken. We binnen dan net de rrotie 121
van de afdeling Naarden waarin IlEn zegt van ja het is toch allemaal een beetje
te rroeilijk wat die camm:issie heeft gedaan en ga nou maar over tot de orde van de
dag net het oude reglerrent. Ik rroet u zeggen dat deze rro+-ie ons natuurlijk verdriet.
Want had u dat nou ma.ar ingediend op het :rrorrent ilat de algenene vergadering ons heeft
opgedragen al thans het hoofdbestuur heeft verzocht een conmissie te henoerrPn die reet
de algeiiEne vergadering

z;;~l

di.scussieren over de reglenenten van tweede karrer: eerste

karrer, provinciale staten en gerreenteraad. En nu zegt u ja bij de gerreenteraad ja

daar hadden we eigenlijk alles bij het OLUe rroeten laten. Maar in oe hele opzet zoals
wij die hebben gekozPn zoals de algenene vergadering die al heeft goedgekeurd voor
tweede en eerste karrer. Jk heb ook geen rrotie van ilezelfde strekking aangevonden
van de afdeling Naarden bij de reglementswijzigingen voor de provinciale staren.
Jk noer u zeggen dat de comnissie aan deze IT()tie natuurlijk geen hehoefte heeft.

Wil ierrand van de afdeling Naarden het naoer t-oelichten.
Vr:m Dulrren afdeling Naarden.
U begrijpt natuurlijk wel dat de vraag i!=: gesteld ook aan het hoofdstuur, het speelt

op dit IIDII'ent, ik denk ook dat op dit IT()nent hPel sterk de gedachte

punten van

deregulering spelen. Het is ons duidelijk dat de conmissie zegt dat zij van oordeel
is dat de voorgestelde procedure niet o:rrsl achtig is. Dan wordt het een beetje een
spelletje van wel of niet, naa.r daar kunnen wij hoogstens natuurlijk heel lang over
gaan discussieren. De vraag is il.uidelijk dat wij stellen aan het hoofdbestuur laten
wij de oude procedure handhaven. We delEm natuurlijk uw maning cJ.at dE> tijd dringt, dat
is precies hetzelfde wat er staat. Laten we tot 86 het oude reglement laten gelden en
daarna eens gaan bedenken om een eenvoudige procPClure. Want langzarrerhand wordt dit
wel erg inga-.rikkeld en kunnen we nat-uurlijk een hE>le midilag hier verder doorgaan het
voorstel wat er nu ligt te ;menderen. Ik denk dat het-. veel beter de andere kant zou
kunnen uitgaan, dus handhaving van het besta.:mde reglen:ent en n.a 86 reet een wat eenvoudiger procedure te k.OIIEil. Dank u.
Wij zijn dat niet net u van maning. Wij danken dat wij voor 22 juni net een totaal
van regelerrent, nieuwe reglenenten bij u kunnen korren en dat ze dus te rroeilijk zijn
nou ja dat had ik uit Naarden gezien mijn 1 inkerbuurma.n nooit ve:rwacht-..
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Voo:rzitter, mijn naam is Grapanger, afdeling en ondercentrale Arnhem. Wij vinden als
ond.ercentrale de argurrentatie van de comnissie om de notie te ontraden op grond van
dat de tijd dringt niet juist en willen daarom voorstellen om de notie dan naar aan te
houden.
Nee naar de notie aanhouden vind ik best: aardig, naar dan qaan wij g6.Moon :rret ons werk

door.
Arnhem.
Ja en de notie zou dan in 87 nog eens een keer ter sprake kunnen korren.
Akkoord

~-ar

dan hebben wij op 22 juni u él_e nieuwe

n~gle:rrenten

wel voorgelegd.

Arnhem.
Nou IIEI.rtr daarna kunnen we ze dan wel aan de hand van deze notie natuurlijk nog eens
een keer beoordelen.
Dus u denkt als de canmissie klaar is :rret zijn nieuwe reglerrent dan rroet de conmissie

opnieuw weer beginnen om onmiddellijk weer andere reglarrenten te schrijven. Ik denk
dat u dan maar daarrree naar het hoofdbestuur noet gaan om een andere conmissie te
vragen. Ik breng nu dus de notie van Naarden in sterrming en dan rroet ik even oppassen
dat ik het goed doe. Geel voor, tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
De notie is verworpen duidelijk.

Jk kom aan 122 de notie van de

ondercentrr:~le

Arnhem. Wie wenst rhe toe te lichten.

Arnhem is gelezen het advies van de conmissie van rrening dat de rrotie rroet worden
aangehouden en acht het advies van de conmissie ongegrond orrrlat :rret deze notie absoluut
geen rechten worden verbonden aan de groslijst, doch heel duidelijk en expliciet
venreld staat dat de rrogelijkheid tot een betere kennismaking hierrree wordt geschapen.
Punt 2 zijn we een beetje verdrietig :rret uw argurrent onrla.t àaatTree wellicht onze
tweede argurrentatie bij de toelichting een beetje endergesneeuw wordt die wij
minstens zo belangrijk vinden.
Dank u wel. Vooral het tweede deel, wij zeggen als u dus vindt dat u dus de kandidaten
grondig leert kennen, vinden wij toch dat u dat dan ook veel eerder kan in een vrel
eerder staditun. En als u dat nog noet gaan doen op het norrent dat u de groslijsten
gaat sarrenstellen, dan denk ik dat u te lr:~at hent:. Daarom hebbPn wij gezegd deze
notie ontraden.
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Mag ik dan de notie in sterrming brengen.

Arnhem.
Dat is de rede waarom wij dus àe groslijst n..aar voren willen schuiven.
Maar dat is in de procedure bijna oniiDgelijk dat zult u begrijpen. Wij schuiven dan
zelfs te weinig naar voren zegt de heer Mej jeran t-erecht. Ik ga geel voor, tegen.
Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. VeiWorpen.
Ik kom aan het arrendenent van de afdeling Arnhem- 123- dat willen wij graag overnerren.
Niemand probleiren rree. Aldus besloten.
Ik kom aan 124.
Mevrouw Delfos.

ZoeteriTeer. Ik neem aan dat dat nu eigenlij~ verworpen is, onrlat ik iets te langzaam
sprinte naar de microfoon toe. Het verschil met het vorige anenderrent is! wij rreenden
dat zelfs die tijd juli en augustus niet helemaal voldoende was. Dat ook de laatste
twee weken van juni al absoluut vakantieweken zijn. En om die periode die kandidaatstellingscammissie samen te stellen leek ons niet gunstig vandaar dat wij u wilden
voorleggen om ook in die laatst-e twee weken vnn juni geen belangrijke aktivit-eiten
plaats te laten. vinden.
Wij neeren dit over uw arrendement, als u over 123 spreekt ilenk ik. Oh 124.
Mevrouw Delfes.
Het verschil tussen 123 en 124 zijn die laatste twee weken in juni.
Maar rrevrouw wij hebben ook in onze inleiding gezegd dat wij minstens toch ook wel

zelf willen streven naar drie maanà.Pn vervroeging.
Mevrouw Delfos.

Dan reilt u het niet dan zit u inderdaad zelfs nog in juli. Vandaar ook dat goed is,
àat is al ean verbetering op 1?3, maar dan heb je ook 7.eker geen vrijlating van die
laatste t:l.v'ee weken in juni en wij dachten dat dat al vakantieweken zijn. Als u het
daar niet nee eens bent dan rroet u het zeker ontraden.
Dat doe ik ook! maar ik geef nu graag het woord a.nn de man die onze procedures nauwlettend toelaat, de heer van de Berg.
Het was wel zo dat in het tijdscharra totnutoe gehanteerd

die problemen zich wellicht

gingen voordoen, naar nou wij toch wel met zekerheid weten dat in rraart voortaan die
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raadsverkiezingen zullen plaats vinden en als u dan

gar=~t

werken, terug gaat werken ik

de.nk dat u dan verder niet zo in de problerren daarin zult :dtten in die zorrerrraanden.
Wellicht een staartje van het een en ander, wel rreeneiiPnd, :waar ach m:>n heeft er toch
wel wat voor over in die

rr=~adsverkiezingen

dus wellicht dat het toc_h. wel lukt. Ik denk

nat het niet zo'n probleem is.
Mevrouw Delfes.
1\bu als die toezegging en als er geen belangrijke aktiviteitf=m de laatste twee wekP-n
juni zove.r nogelijk. Prima dan trekken we he+ in. En dan heb ik nog een notie of een
arcenderrent om in te trekken en dat mag altijd heb ik begre:pen, dat wordt rret gejuich
ontvanaen 129.
129 dank u wel. Ik ga naar de notie 125 van de afdeling Leiden. Ik stel voor die te
behandelen na behandeld zijnde van de notie 205. Ik wil eerst graag 201 tot en rret 205
behandelen en daarna de notie 125. Mevrouw u heeft het woord.
Dank u wel: van Wijk afdeling Leiden. Ik zou erg graag willen voorstellen orn de notie
van de afdeling Leiden te beha.nOelen

voorr=~fgnande

aan de noties en a.rrenderrenten 201 tot

en rret 205, dus voorafgaande aan de notie van de afdeling Spijkenisse.
Daar hebben wij als conmissie geen probleem mee. Of sarren IIEt zelfs dat is nog beter.
van Wijk-Leiden.
Mag ik dan gelijk het woord ve:rder, :rrotiP- 135 ook van de afdeling Leiden.
Mevrouw dit wordt veel te lastig: komt u straks hij 135 even terug.
Van wijk-Leiden.
Nee dat doe ik niet rreneer, want 135 dat staat nu als punt 2 terwijl wij uitdrukkelijk

bedoeld hebben het zijn punt L We waren al blij rret het overnerren van uw comnissie,
m:tar we betwijfelen ook of dat geldt als het bij punt 1 behandeld rroet worden. Dank u.
Ja wij ook, hij punt 1 zoudP.n wij dat ook overnerren. Want wij hebben dus geen problerren
rret die fonnulerinq. Ja, bent u nu tevreden. Maar ik kom er dan st.raks bij 135 toch
op terug. Ik ga dan nu over naar de notie 126 van de ondercentrale Haarlem.
Voorzitte.r zou ik nog even noge ondersteunen- mijn mam is Boom uit de afdeling Winsumwij zijn bijzonder gehecht aan de principiele uitspraken die in rrotie 125 van Leiden
naar voren komt en wij zouden gra_ag het voorstel willen s+.eunen om dat eerst te
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behandelen orcrlat het zeer principieel is. Het heeft weinig zin om die lap:niddelen die
later volgen alsnog te behandelen. En wanneer deze principiele stellingn.ane door zou
kOiren.

Ik ben rret u eens dat het een zeer principiele rotie is, naar het kan evengoed bij
punt 11 en ik denk dat we dan de vergadering minder storen dan het bij punt 11 te
behandelen. En als dus de indieners van de notie zich daarbij al kunne_n vinden dan
geef ik u daarin uw zin niet. We gaan naar 126 ondercentrale Haarlem,Nelsen. Wie
wenst het woord.
Mijnheer van de Pas.
Mijnheer de voorzitter wij zijn van nening dat voor de grote afdelingen die een behoorlijke groei in aantal raadsleden hebben rreegerraakt: het erg m::>eilijk ?:al woroen om b:ij
de vo 1 gende ·verkiezingen het dubbele aantal kandinaten op te hoesten. Wij zouden er
akkoord

:mee

ktmnen gaan als misschien in de toekorrst dit arrendement alsnog zou worden

doorgevoerd: maar we geloven dat de grote afdelingen er het heel m::>eilijk mee zouden
hebben, zeker in het licht gezien van het niet verkiesbaar/verkiesbaar.
Ik denk dat het beslist niet eenvoudig is. Sorry

ile heer Hubert.

Ja dank u. Voorzitter er is een aJrenàenPnt 128 van nns wat een beetje geconpliceerd hier
is afgedrukt om een of andere reden, naar wat materieel nee·r'komt op dezelfde hedoeling
als 126. Ik zou er sterk op willen aandringen om niet de weg op te gaan van een
verdubbeling van het aantal. Dat is heel aarilig in een perinde van gigantische groei
van het aantal leden en van het aantal gPkozenen van de partij . In een periode waarin
dat misschien niet zo zal zijn is het anderszins niet zo ge.Nenst. Maar waar het op neerkomt is zoals Haarletl\Nelsen 7.egt zoals den fl_aag zec;t, zelfs als je een grote afdeling
hebt is het ontzettend m::>eilijk om zoals het gewü van de Haag 24 rrensen bereid te
vinden op een verkiesbare plaats te willen gaan staan tot en rret lj jst 24 teiwijl
iedereen weet dat dat nou t:or.h niet direkt de 1 i jn der verwachting is. Wij zouden dus het
erg op prijs stellen als we terug gingen naar het idee aantal zittenden plus de helft.
Mijnheer de voorzitter ik heb er de behoefte aan hiernan toe te voegen dat ook de
onilercentrale Arnhem dit arrendem:mt volledig steunt.
Scheffer Hengelo.
mijnheer de voorzitter het valt mij op dat dit arrendement beoordeeld wordt op een
situatie van nu en dan kan ik erg veel voor dit- arrenderrent voelP.n, gelet op de hoge
uitslagen gemeenteraad die wij gehad hebhen Pn de lat-en we zeggen stabiliteit die wij
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verwachten, eventueel wat teruggang voor de korrende verkiezingen. Echter als wij
een reglenent maken noet dat bestand zijn voor ook wat jaren in de toekorrst. En dan
kan die zaak weer anders liggen. lk dacht dat wat soepelheid hier geboden was en
dat misschien hier ingebouwd kan worden dat_ het h()()félbest-uut" per keer beslist welke
factor gebruikt zou worden.
Dank u wel het woord is aan de heer Meijeran.
Voorzitter wij maken natuurlijk een reglerrent voor de toekomst, maar we

z~Jn

geen

pessimisten. En dat is dus een reden om het dubbele in plaats van de helft erbij te
zoeken. Verder heb ik juist het midden al gevonden, want er is ook een arrenderrent van
de afdeling Zoetermeer die het nax:imum van tien bij die verdl..lbbPling wil schrappen.
Als dat niet geschrapt was krreg den Haag er 28 kandidaten te benoerren, maar die 24
zijn bepaald geen verdubbeling! want ze hebben er nu 14. En er zijn legio afdAlingen
waar al vroeger zonder die rrooie resultaten die we naakten net die anderhalf rren al
na

2-2~

jaar in de problerren zat want die verkiesbare kandidaten waren schoon op

en er gingen risjes rrensen hedanken, dat

j

s ()()k niet Pen erg rrooie rekla.rre voor de

partij. lk dacht dat wij het juiste midden haddAn net een verdubbeling net een
ma.xim.:lm van tien .

lk ben Lex de Jager van de afneling BeVP.:rwijk. Als u zegt mijnheer Meijeran dat u
geen tESSim:i.st bent dan wil ik toch ook wel even zeggen dat u geen realist bent,
Want ik denk dat geen een afdeling het voor el.Jv:lar zou kunnen krijgen om een verdubheling
te maken en bovenà5,en het volstrekt i rr,:::.alistisch om in deze tijd gewoon deze eis
te stellen. lk bedoel, ik denk niet dat u bij de volgende verkiezing op een verdubbeling
hoeft te rekenen.
Meijeran.

Maar 7.e hoeven niet allemaal neteen geko7.en te wnrden. Maar er is wel een verloop onder
raadsleden en plaatsvervanging en dat zi..jn er in veJe gerreente heel wat.
Mijnheer Hubert.

,Ja vooral het argunent van de heer Mei jeran vond ik erg :rrerkwaardig. Rekenen kan ik ook
dus :ik had ook al bedacht dat het minder was dan wat het bij een verdubbeling zou zijn.
Maar waar het om gaat is dat hij een probleem

op denkt te lossen voor hele kleine

fore.nsengerreentes waar snelle wisseling in de=> raadsledPn is en daardoor in oplossing
beilenkt hij in het hele geval in het hele land vervelende resultaten heeft. En dat
rroeten we niet hebben. Als rren in een kleine forensPngerreentf> zit rroet :rren zelf rra.ar
zorgen dat rren of kandidaten heeft die lang blijven zitten of dat rren veel kand.idaten
heeft die graag willen.
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Maar daarvoor hoeven we niet in het hele land een of andere regulering op te leggen.

De heer Storm.
We zijn het helemaal rret de vorige twee sprekers eens. HPt is een kwestie van realisrre

en Piet van optiin.i.srre of pessimisrre. Afdelingen net een heleboel aktieve leden zullen
in staat zijn een heleboel verkiesbare rrensen op de lijst te krijgen. Er zijn heel
veel afdelingen die net twee maal het aantal zittenden in hele grote problerren bij
de voorbereiding zulle..n ka.rren. En dat mag u de par+..ij niet opleggen op die rranier.
Ja ik dacht dat juist de heren uit den Haag en Rotterdam met neer dan vijfduizend
leden het toch geen noeite IIOPt zijn om een lijst sarren te stellen waarin ze dus aan
24 rrensen voor een verkiesbare plaats korren.
Van Nierop-Amstelveen.
Ik denk dat we ons niet rroeten vertillen aan het begrip verkiesbaar zijn. Want laten
we niet vergeten dat voor de wet: iedereen nie op de lijst staat verkj esbaar is. En
dat is kort geleden ook gebleken. Ik denk dat de afdelingen bij het sarrenstellen van
een lijst rekening zullen nneten houden sCMieso rret wat reëel is en wat niet reëel is.
En verder is het begrip verkiesbaar naar :mijn gevoel alleen maar iets wat bruikbaar

is in een reglerrent en verder rret de verkiezing en dergelijke helP.naal geen enkel doel
neer heeft.
Roose..ndaal. Afdeling Apeldoorn.
OOk voor ons is dit een klein beetje een probleem, maar ik vroeg mij af, wij
vroegen ons in de afdeling af of hier iets van een cijfermatige onderbouwing bij zat.
Kijk ik kan rre voorstellen dat het verloop op een gegeven norrent is twee tot zes of
zeven raadsleden, maar ik denk niet dat je kunt spreken Vr'ln een verloop van zeg maar
tien procent of twintig procent of zelfs 100 procent. Ik denk dat- het probleem van
de forensengerreente hier ook neer recht

neP.

wordt gedaan door te stellen dat als

er zes rren.o;;en c'lie op die lijst staan die in principe niet in de raan korren bij de
direkte verkiezine dat je in elk geval genoeg rrogelijkhedPn hebt om dat verloop op
te vangen, maar dat het voor de gr.otere geneent-e waar ook een grotere stabiliteit
wat betreft het blijven wonen aanwezig is dat je rret die zes raadsleden die als
zeg maar reserve staan net zo goed kunt volstaan.

Duc:;

ik pleit er:' toch voor om dat

aantal geen verdubbeling t:e laten zijn van het huidige zittende aantal gerreenteraadsleden
maar iets lager. Want wij krijgen het ook waarschijnlijk niet voor elkaar.
Dan rroet u harder werken. Wie nog.
Mag ik een korte oprerking maken mijnheer de voorzitter. Er zitten kennelijk VJeinig
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Goed ik geef •..

Mijnheer Schaap uit Oosterhout.
Jk wil toch ook wel graag het am:mderrent 126 ondersteunen. Wij wonen in een oii9eving

waar veel kleine afdelingen zijn ook rekening houden rret eventuele arrenderrenten van
ons en andere gerreentes die nog onder de haJW>.r door rroeten straks. Zou ik het bijzonder
op prijs stellen dat nu dus het aantal verkiesbare rren.sen zal toenemen.
U past de koppelsubsidie t-oe.
De heer Heinan Makreel.

Jk wilde narrelijk or::uerken dat juist het argum:mt van een sterk verloop ertoe leidt

dat je het aantal verkiesbare plaatsen die in principe gereserveet:'d zijn voor mensen die
zich VP.rkiesbaar gesteld hPbben dat je

dat nog rroet vergroten. Ik kan uit mijn eigen

naaste omgeving u een geval rre1den waarvan m'liiirer 13 van de lijst in de raad kwam in
een fraktie van zeven zeteLs, dat is echt niet zoiets uitzonderlijks.
Ik ga nu t--OCh een proceelure invoeren, want er zijn mensen die korren vier keer VOOt:'
hetzelfde onderwerp terug.
Ik wou even hierop aansluiten mijnheer de voorzitter, Heel kort-., de besturen rroet-.en
natuurlijk ook gevonrd worden en als er zoveel rrensen op de kandidatenlijst zijn die
verkiesbaar zijn gelet ook op de a:rrend.errenten die straks nog in sterrming rroet.en karen
dan zijn die besturE'.n st-raks helemaal niet neer te berrannen.

Wij brengen 126 in st.elmling. Jk kom aan geel voor, tel]6n- Oranje voor, tegen. Groen voor,
tegen. Het is aangenarren, het amenderrent is af!ngel'l0lrel1.
VË

gaan naar 1?.7 arrenderrent van de k;=lrrercentrale Gelderland. Wie wenst toelichting.

Ja aan u het woord de heer Klein.
Ja voorzitter het is zo'n op zi.ch een beetje zuiver van notie zuiver van leer.

VË

ken.11en

helPinaa.l geen zoals een spreker daarvoor dël..arnet heeft gezegd helenaal geen verkiesbare
of onverkiesbare plaatsen. We kennen enkel verkiesbaar geachte en onverkiesbwr geachte
plaatsen, waarvan wij denken dat op grond van de resultaten van de verkiezingen wij
rcoc;relijke:t:Wijs die kandidaten niet in de raan zullen k.oTren op basis van de gewone
verkiezingen. Dus vandaar dat het veel zuiverder is zoals de corrmissie het ook in de
toelichting al heeft vel:WOOrd om te spreken van de niet vP-I'kiesbaar geachte en verkiesbaar geachte kandidat--en waardoor voor eens en voor altijd de onzuivere terminologie
uit ons regelement is gehaald.
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En daannee hebben we dan beter ten hele gekeerd dan ten halve gedwaald.

Ik denk dat het weinig zin neer heeft om over deze zaak nu verder te discussieren want
dat gedeelte is helemaal uit het advies, nl.liT'llerO 1 is we<Jgesterrrl, dus het heeft geen
enkele zin neer om erop verder te gaan.
Nee dat is niet waar. Mijnheer Heinen Makreel heeft nu -wel duidelijk aangegeven. Het

is niet waar want het gaat om de tekst. Het doet heleJI.la.<Ü niet af a.<'ln datgene wat
daarnet is aangenarren en dat gaat enkel over hoeveel kandidaten acht je verkiesbaar
en hoeveel acht je er onverkiesbaar. Het gaat om de terminologie dat je zuiver rroet
zeggen van -we praten hier over verkiesbaar geachte kandidaten of plaatsen of onverkiesbaar geachte plaatsen .
.Meijeran.
Voorzitter ik dacht dat er een andere reden was om dit arrenderrent niet aan te nerren.
Dit is zuiver een redaktionele kwestie. We praten nu over de bedoelingen van de
corrm:lssie. De precieze regeltechnische formulering die komt nog, naar ik wou er bij
voorbaat alvast wel op wijzen dat juist onrlat het begrip als begrip rroet worden
gedefinieerd je rret de juiste term er achteraan een korte term voorop kunt !=:tellen
die daarnee in ons reglerrent een bet-ekenis krijgt en nan zijn korte tenren toch wel
goed bruikbaar. En dan door de korte term als beginselbepaling kun je hem exact bij naam

daarna orrschrijven en heb je hem ene keer nodig.
Akkoord. U handhaaft. Dan vraag ik stenming over 127. Geel voor dit arrenderrent, tegen.
Oranje voor: tegen. Groen voor, tegen. Het is ve'I"WWrpen. Ik kom aan 128 van de kanercentrale den Haag.
Dat is uiteraard ingetrokken na 126. Mél_g ik van de gelegenheid gebruik maken 130 en 131
die exnct hetzelfde bedoelen gelijktijdig te bespreken.
Akkoord. 130 en 131 zijn nu aan de orde. 129 heeft geen zin rreer nu. 129 is ingetrokken
van Zoeterneer, al thans zij hadden het :ingetrokken maar nu denk ik dat het ingetrokken
blijft. Ik ga nu naar 130 en 131. Kan de vergodering zich daarrree "'rerenigen. Het_ 'WOOrd
is aan u.
Mijnheer de vnorzitter mijn naam is Koppen van de afdeling Brunsum. De afdeling
Arcen en Velde heeft mij gevraagd om dit arrenderrent toe te lichten. Ik denk dat een
toelichting hier op zijn plaats is. Ik denk: dat hiet sprake is van een misverstand.
Uit de toelichting op ziC""h is duidelijk. Als ik dan het advies lees en de rem:rlie
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tijdig bewerkstelligen dat er voldoende verkiesbare kandidaten zijn dan begrijp ik dit
niet. Ik zal dit proberen toe te lichten. De bedoeling van dit arrenderrent is het
volgende en het is een vrij rroelijk geval dat iedere WDer zich in principe zich
kandidaat kan stellen. En dat de algerrene ledenvergadering van een afdeling niets
anders kan doen dan deze IrenSen op een bepaaloe plaats te stellen. Het is echter
nog niet zo lang geleden en het loopt eigenlijk nog steeds op verschillende plaatsen

in onze regio dat nensen zich verkiesbaar stellen rret een mag ik het zeggen een wat
wankele achtergrond. En daar bedoel ik rree IrenSen die een oorlogsverleden hebben.
Mensen tegen wie een onderzoek loopt wegens fraude. Ik begrijp daarop uw antwoord
dat u gaat zeggen maar dan rroet u in zo'n geval de rrer1sen ontzetten, maar dat kunt u
niet, want op dat Jl'O'rCent is er geen schuld bewezen. De vraag is wanneer nu en u nag daar
alle rrogelijke reddingsclausules inzetten dat daar tenrn:i!'l..ste tweederde van de ledenvergadering voor rroet zijn, dat is ni_et erg. Maar dat er een rrogelijkheid bestaat dat
het derrocratisch beginsel op dat

no~nt

de overhand krijgt op het libera1e beginsel

:n.arrelijk dat wanneer de overgrote meerderheid van de leden ervoor is dat een bepaald
iemand niet voorgedragen wordt als kandidaat dat het oan ook rrogelijk rroet zijn.

Voorzitter mag ik er aan toevoegen dat ik dit een uitermate gevaarlijke stelling vind.
Ik vind dat ieder het recht heeft wat er ook rret hem aan de hand is want dat bepaald,
dat wordt bepa.ald door de rechtspleging zoals wij die in dit gelukkige land hebben
dat ieàer het recht heeft om op dit kandidatenlijst gezet te worc'len, De plaats daarvan
is natuurlijk heel wat anders. Maar ik vinil als een groepje ID?nsen gaat oordelen ouer
iemand huiten de normale rechtspleging om dan denk ik dat we op het gladde ijs zijn.

Dank u wel.
Dank u wel mijnheer Daalderop.

Mijnheer de voorzitter-Heer HubPxt- ik kan het rret de laatste spreker in principe eens
zijn. Neemt niet weg dar wij a11en weten en vele in onze afdelingen hebben zitten
rrensen waarvan we weten dat ze maar al te graag op een kandidatenlijst zouden willen,
maar

~·Iaarvan

we maar al t:e goed weten dat we het niet rroeten doen. En dat is nou net de

kwestie. En degene die op een groslijst- gaat kOI'Teil bepaalt dat rraterieel voor zichzelf
en of die op een w_xkiesbare plaats of niet invult, Als die invult op een verkiesbare
plaats en je zit in de ongelukkige situatie als afdeling dat je minder van zulke hebt
die op een verkiesbare plaats willen korren dan je er rroet invullen dan zal je blijkens
de toelichting die hiE?..r staat die kandic1aat waarvan iedereen in de afdeling zegt hij
nnet natuurlijk niet op die lijst er toch op rrneten zetten. En da_t is een situatie
die ongewen..st is. En of men hem non. weghaalt via de weg van Arcen/Velde via een
arrendenent of via onze weg rret een notie. Als de conmissie maar rret een voorstel is
wat 7.odanig is dat je inderdaad iemand die zichzelf als verkiesbaar besC'..houwt, maar
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die de afdeling Überhaupt niet op die lijst wil hebben dat je die niet op die lijst
hoeft te zetten in geen enkele onstandigheid.
~n

hoeft hem er toch niet op te stelrlren.

Hubert.
Jazeker want u schrijft in uw eigen toelichting bijna onderaan bij punt 2 in geval het
aantal verkiesbare kandidaten niet groter nocht zijn dan het aantal verkiesbare
plaatsen rroeten alle verkiesbare kandinaten eerst op de ltjst worden geplaatst en daar
ligt het probleem.
Kort voorzitter. Afdeling Hengelo is het errree eens dat dit een bijzonder delicate
kwestie is waar je tussen principe en pragrmtiPk heen Pn weer zweeft. Wij sb=!llen voor
het ve:r'ïNijderen van de lijst door de ledenvergadering alleen dan toe te laten als dit
gaat op voorstel van het bestuur.
Van KerrPnade, Bergen op Zoom. Vooral de laatste oprerking die beviel rre eigenlijk

ook al niet want als je rroet gaan kiezen tussen princi:pe en pragrratisne ik denk dat
we dan op een erg gevaarlijke weg zijn. Ik heb zoals wmuit Brunsum genoerrrl werd

in de afdeling Bergen op Zoom een soortgelijk geval meegenE.akt zonder daar nader op
in te gaan. Je hebt daar als afdeling een hoop genonder rree. Ik denk dat daarover
geen misverstand over hoeft te bestaan. Toch mijnheer de voorzitter denk ik dat we
onze princir:;es zullennoeten handhaven en dat het geNOOn op de nonna.le nanier zal
noeten gebeuren en dat je alles zult rroeten doen nm dit soort uitsluitingen die
ook een heel verkeerde kant uit kunnen werken om dat te voorkorren. Dus ik zou
wat dat betreft de arcendementen zeker niet willen steunen.
Meijeran.
Na deze spreker voorzitter hoef ik niet veel toe te voegen. Je zou rret dit arrenderrent
de deur or:;en zetten in kleinere gerreente voor alle buren- en dorpsruzies die je je
maar benenken kunt. Alleen op voorstel van

bestuur~

je hebt ook gerreente rret besturen

die nauwelijks werken behalve tegen de tijd van de gerreenteraadsverkiezingen, rret hun
vriendjes. Je hebt autoritaire besturen. En bovendien kan het niet, want dit probleem
is een probleem. Maar dit probleem kan zich ook voordoen bij besturen waarvoor een
enkeJ e kandidaatstelling is en wij hebben nn eermaal een reglerrent en onze stenmingen
voor de gerreenteraadsvergaderingen al thans voor de ledenvergadering en andere centrale
vergadering van de kandidaatstellingsprocedure zijn geent op hoofdstuk zoveel van de
stenmingen van het huishoudelijk regletrent. Een afdeling rroet een voorstel iloen om
dat reglement te wijzigen en dan zouden we er ook hier op in kunnen gaan.
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Maar dat is eenvoudig reglementairtechnisch dacht ik ormogelijk om hier af te wirken
van onze normale bepalingen.
Ik ga nog even in tweede instantie naar de heer Hubert, daarna de heer Storm.
Sor:ry hoor maar ik denk dat de heer Emijeran zich vergist. Er is op dit :rrorrent geen
reglementaire bepaling voorzover ik weet om eerRt alle verkiesbare plaatsen op een
lijst te zetten en nan pas naar de overige kandidaten toe te

gat=~n.

Dus geldt het

argument van de heer M.eijeran niet. Het enige probleem is dat u het hier in uw
toelichting hebt opgenOTIEil. Als u bereid bent een stukje t-oelichting in te slikken
dan zijn we er.

Akkoord.
Wij slikkan een stukje toelichting in en ont-raden dan 130. Daar bent u het nee eens.
Wenst iemand stentning. Het rroe t afgestem:l worden.

Ik kom geel voor dit arrendenent.

Geel tegen. Oranje voor: tegen. Groen voor, tegen. Verworpen.
De rrotie den Haag.

Ja aangezien u feitelijk hebt gezegd wat hierin staat heeft hP-t weinig zin neer.
Aan de bedoeling van de rrotie wordt voldaan constateer ik.
Ik neem aan dat dat niet helemaal hE=>t geval is mijnheer Hubert. Want narrelijk 130 is
verworpen. Wij hebben onze toelichting een stukje ingetrokken, maar daarna hebben wij
toch wel geconstateerd qeen behoefte te hebben aan a:rrendem::mt 130. En rrotie 131 vinden

wij heeft toch bweel, zaken geeft die aan die ook betrekking hebben op 130 dus
ik zou dan ook willen voorstellen nntie 131 of in te trekken of in ieder geval alR

u dat niet doet dan ontraad ik hem.
Dan is die ingetrokken. We c:raan het hoofdgevecht tezijnertijd nog wel aan.

Bij de reglementen, maar uw rrotie is dus ingetrokken.
Mag ik daar toch iets over vragen. Ik heb in de praktijk neegemaakt dat bij ons
leden op de verkiesbare lijst kwamen die zich hesehikbaar stelden voor verkiesbare
plaatsen maar die niet het progranma. omerschreven. En toen heb ik niet geweten,
toen hebben wij ze dus onderaan gezet hij verkiesbare plaatsen, zijn er twee,
zijn alletwee in de raad gekomen. En ze hebben mij als voorzitter erg verwet-en dat
ik ze niet helemaal onderaan gezet hebben. Ik wi 1 toch graag een nngelijk hebben

dat je verkiesbare, die op de verkiesbare plaats zitten en dat is in rrotie 131
nou juist bedoeld dat je zulke mensen niet kunt weigeren, want er staat nergens
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in de voorschriften dat je iemand die dus het verkiezingsprogramna

niet ten volle

onderschrijft dat je die als leden kunt weren voor de lijst. Dan rroeten ze toch
helemaal orrleraan kunnen kortEI1 bij niet-_ verkiesbare. Dat vind ik dan een probleem.
Of iemand boven aan de li ist komt of onderaan de li ;st komt dat is een zaak van
-

-

J

de vergadering die die kandidatenlijst sarrEI1Stelt.
U zegt àus op een gegeven ogenblik dat als je dus 8 kandidaten hebt die zich IIPlden
voor een verkiesbare plaats entien op een niet ver-kiesbnre plants en je hebt er inderdaad
ook acht nodig voor verkiesbare dan rroet je dus toch àie acht eerst nertEI1, dat staat
verderop in uw toelichting bij bepaalde andere punten en dat bestrijd ik nou juist.
Als ik er niet neer heb voor verkiesbare plaatsen dan heb ik veel liever dat mensen
die eigenlijk niet verkiesbaar willen zijn toch dan daarboven korren.
M.a.élr daar is een procedure voor.
Welke procedure dan.
Verderop korren we daar . Iets verderop kunt u daar op terug kortEI1. Ik ga nu over naar 132
het amenderrent van de afdeling Zoetenreer en dat willen wij overnertEI1. Geen probleem
dan is dat dus aanvaarà. Dan gnan we naar arrendement van de kamercentrale Gelderland

133.
De heer Klein.

Ja voorzitter ik vind dit een tamelijk principiele zaak. Als we praten over verkiesbare
dan wel onverkiesbare kandidaten. V\€ zijn n;:urelijk dan staatsrechterlijk onjuist bezig.
Want de kiP.swet kent het verschil niet tussen verkiesbare en onverkiesbare kandidaten.
Iem:md die op een st.enbiljet voorkomt is verkiP-Sbaar. Wij ku rmen ze op een niet verkiesbare plaats of een onverkiesbare plaats zetten. Maar dat staat los dat: de kandidaten
op zich verkiesbaar zijn. Dat is een zaak die we denk ik ook hoog rroeten houden.
Want anders kunnen we ve:rwarring wekken naar de kandidaren toe die van zichzelf zeggen
dat ze onverkiesbaar zijn. Te:rwijl we hebben het gezien bijvoorbeeld bij de europese
verkiezingen er een onverkiesbare kandidaat op nat IIDIIEI1t ineens gekozen wordt. Te:rwijl
hij helemaal geen zin heeft. Het is du.c:; daarom terminologisch veel beter om te praten
over direkte kandidaten mensen die zeggen van ik

~,vil

<]raag in de gerreenteraad en te

spreken over indirekte kandidaten, rrensen die zeggen ik wil wel op de lijst staan
maar ik hoef er nog niet zo direkt in. Dat WPerhoudt de mensen die op een gegeven
oge..nblik kiezen voor een indirekte plaatc:;, dus die zeggen wm nou zet rre maar op de
1 ijst dl'lt we nog steeds de verplichting hebhen en de verantwoording naar de VVD toe
om indien zij rret voorkeursb:::.mren bijvoorheel gekozen zouden worden of indien zij
door tussentijdse opschuivingen in de loop van de zittingsperiode om inderdaad zitting
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te nenen voor de WD. Om die verantwoordelijkheid op te nP.rren. In dat opzicht staat er
ook een kleine onduidelijkheid in de toelichting.

Da<'~r

staat in de tweede zin naar de

direkte kandidaten toe wordt deze formulering duidelijk genaakt. Het zal u duidelijk
zijn na mijn toelichting dat er rroet staan indirekte kandidaten. Dat we heel duidelijk
aangeven naar de rre:nsen toe die kAndidaat staan dat ze inderdaad de verantwoordelijkheid
hebben naar de kiezers toe, naar de WD toe op het rro:rrent dat zij gekozen zijn.
En niet dat we praten over onverkiesbaar en je staat er een beetje voor c'le sho.v op

die lijst.
Dank u wel mijnheer Klein.

Mijnheer de voorzitter van Nierop A:rn=;telveen nog even. Ik denk dat het niet onduidelijk
is zoals het er nu staat. In het ene geval gaat het over de verkiesbare plaats en de
andere keer gaat het over verkiesbare kandidaten.
Dank u wel. De heer Hei nen Makreel.
Het is natuurlijk waar dat de terminologie zoals die voorgesteld is geen schoonheidsprijs verdient. Maar wanneer je iets wilt gaan, wanneer je een term wilt gaan gP.brniken
die inderaad onberispelijk is dan kom je in een zeer omvangrijke omschrijving terecht.
Want dan rroet je namelijk gaan praten over kandidaten die een dusdanige plaats op de
lijst-. bet..reden dat ve.rwac.ht ma.g worden dat zij direkt na de verkiezing

verkozen zullen

zijn, dat is het. in feite. Nu krm je duc; tegen de terminologie zoals die er nu staat
bezwaren inbrengen. Ik wil op:rrerken dat tegen het -woord direkt bijvoeglijk naanwoord
direkt voor kandidaat ook bezwaren in te hrengen zijn. De koppeling direkt en kandidaat
klopt nëliilP.lijk ook niet. Het woord direkt slaat niet als hijvoeglijk naanwoord op
kandidaat in de gErlachtengang van de voorstellers, ma.ar op het tijdstip wanneer ze erin
zull.en konen.

nus

ik zou die terminologie die nu voorgesteld wordt 1 i ever niet ingevoerd

:den. En die verhouding bij de terminologie die we kennen, die welliswaar niet zo
geweldig m::x:>i is maar waarvan we in ieder geval weten wat het betekent en dat ook in
de begrip;amschrijving en in het regle:rrent wordt aangeduid wat het- betekent.
Mijnheer IUein.
Voorzitter ik onderschrijf het verhaal van mijnheer Heinen Makreel wat betreft de algemenE
strekking dat het woord direkt-indire..l<t wellicht ook minder zuiver kan zijn ma.ar het
geeft een dnidelijkere srheiding aan. Wanneer echter zoals u direkt constateert ?:ijn
verkiesbaar en onverkiesbaar eveneens onzuivere en onjuiste betitelingen, benamingen,
begripsomschrijvingen. Dat ik

ber~=>id

ben om dit arnenderrPnt inderdaad in te trekken

a 1 s de conmissie zich berej d verk 1 aart om een...s na te <'lenken over een zorgvuldige
formulering in deze wat naar de rrensen toe, naar de kiezerR toe duidelijk ma.akt
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wat er bedoeld wordt en dan kan voorlopig de huidige terminologie dan blijven
staan rret dien verstande dat de conmissie zich daar dan een..c; terdege over huigt
en wellicht tot de conclusie kan korren dat er niks anders te verzinnen valt.
Maar dat hoor ik dan graag in een later stadium.
Dank u wel dat u hem intrekt. Ik wil alleen nog een oprrErking maken mijnheer Klein.
Ik denk dat u zegt dus ook in uw toelichting ëlat het :zuiveràer is naar de kiezer toe.
Wij nenken dat de kiezer er eigenlijk niet zo gek veel wm IIP-rkt want die ziet
sleC".hts een lijst en het is juist een zaak van binnen de afdAling van de WD waarover
deze zaken wordt gesproken. Als de lijst eermaal is sarrengestelc1 wordt hij als een
lijst naar buiten gepresP.nteerd en dat is het rreest zuivere wat er is.
GoAd u neemt de suggestie over.

Wij zullen er nog naar kijken, ma.ar ik wil tOC"h wel de oprrerking die ik nu hP.b gema.0kt
ook aan u rreegeven.
Goed dan kan ik :rret-een

de arrenderrent 218 en 220 want die gaan over hetzelfde ma.ar

dan rret betrekking tot de provinciale staten die kan ik dan intrekken want- dat heeft

dan geen effect.

Dank u wel.Ik kam aan 132 nee 134 van de nfdeling Deurne en die willen wij overnenen.
Wenst iemand daarover het woord. Nie.1llëi.Ild.. NierrEild bezwaar. Aldus besloten. We k()llPn
aan 135 van de afdeling Leiden ook die willen wij overnerren. Niem:md bezwaar.
Ja t-Och rrevrouw IP-iden.
Zeer. zeker bezwaar mijnheer de voorzitt--er orrrlat ik het idee heb dat rret het vervallen
of aannemen van de eerste rrotie over punt 1 tevens ons arrenderrent- ook kan vervallen.
Anders krijg je een arrenderrent of een punt 1 waarin alleen ma.ar staat behoudens het
besluit van de ledenvergadering. En dat lijkt rre weinig zinvol.
Ja ma.ar dat nerren we bij de reglerrentsuitwerking rree.
Ik kom aan 136 van den Haag dat is ontraden. De heer Hubert.
Ik wou het juist aanraden. Belangrijk stukje deregulering. Er wordt hier ineens een
soort overleg aangevoerd waarvan we niet c:roed weten wat de bedoeling is. ZPker niet als
daar een heel bestuur een hele fraktie in ons geval zo'n dertig rrensen bij elkaar gaan
rroeten zitten. 'We praten over de kandidaatstell:i ngsproceëlure, voor:?.i tter de reglenenten
karmen we. En over andere dingen bij eLl<aar praten in een gezelschap van dertig rrensen
in een goede relatie hoeft dat helemaal en zeker ndet op voorschrift.
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DP. heer Meijeran heeft het woord.

Ja als ik onze eigen bedoeling goed begrepen heb mijnheer de voorzitter dan gaat
het niet over de strikte procedurele regels waar nen net elkaar over zou rroeten praten.
Als de vergadering zo goed vaststelt en wij werken ze uit en daa..rna wordt het
regle:rrentair aangP.nomen dan ligt dat- peikfijn vast en anders is er nog een corrmissie
van beroep of zoiets. Nee het gaat erom dat je over de procedure die gestart gaat worden
met elkaar praat. En ik heb het idee dat in vele kleine en grotere gp:rreente en staten
nog weleens wat frustraties ontstaan omdat er niet tevoren met een fraktie wordt
gepraat en dan n.i.et met een fraktievoorzitter of met een toevallige zich naar voren
dringende

per~oon.

Nee dat er niet ~t de hele fraktie wordt gepraat en dat sorrmige

besturen dan alvast de kandidaatstellingsprocedure gaan starten met in hun hoofd
bepaalde gedachte en op een gegeven :rrorrent oan vrac;en jij stelt je zeker niet rreer
herkiesbaar want daar hebben we eigenlijk al een beetje op gerekend. Ze doen dat rret
veel net-tere bewoordingen, maar de bedoeling js dat officieel het bestuur een sarrenspraak verplicht heeft met de hele frakt-ie. Als ik

~wen

naar de staten mag niemand

uitgezonderd, gean afvaardiging om eenc; met- eLlcaar wat van elkaar te horen en op de
hoogte te zijn hoe het straks het spel gaat beginnen. In had bijna gezegd het spul
straks gaat beginnen P.n dat lijkt. onze comnissie zeer dringend nodig dat dat in

P.en

vroegtijdig stadium Pn recht van de fraktieleden is om net het bestuur te kunnen
spreken voordat de bestuurde fo:riiEle procedure gaat starten. En dan kunnen er problerren
zijn van al dan niet met een gezamenlijke lijst of allerlei andere dingen, maar dat is
niet de hoofdzaak.
Het- woord is aan de heer Hubert.
Zeker het begin van de heer Meijeran toen hij zei als ik goed nog weet wat onze bedoeling
was vond ik :niet erg owrtuigend. Ik blijf het niet begrijpen; het lijkt wel overleg
bovendie.n wat in nou zullen we zeggen 600 van onze

~teraden

leidt tot een gesprek

van 5 minuten.
Meijeran
SaNhat.
Hubert.

SaNhat ja waarom zullen we het dan voorschrijven. Je rroet er toch een avond voor reserver~
Meijeran.
Orrrlat niemand vantevoren weet waar het 5 minuten zal duren en waar drj e uur.
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Hubert.
Ja wat zijn dat nou voor voorschriften waar je van kan zeggen nat er misschien jrren
zijn waarin er helemaal geen behoefte aan is.
Ja ik denk dat we over nneten gaan tot een ste.Tffiling. 1k breng arrenderrent van de kanercentrale 's-Gravenhage 136 in stemni.ng. C'..eeJ voor dit arrenëlerrent, tegen. Oranje voor,
t-.egen. Groen voor: tegen. Het is ve:r:worpen. Ik kom: u ziet het wij zijn het hier ook
achtPr de tafel sorrs niet altijd ePns: maar dat hebben WP ook in onze inleiding
geschreven. Ik kamoverigens nog aon een aantal punten met u. Wij hebben bijvoorbeeld
punt 3 de statistische gegevens en punt 4 de aankondigin'] van een deel wm de kandidaatstellingsprocedure daar zijn geBn amenderrenten ingediend, die heb ik ook niet hier ter
bespreking aangediP.nd. Ik neem aan dat- wij ge7.ien de tijn ITEt u aannenen dat punten
door de cammissie ingebracht indien geen aiTEndamenten of daar niet duidelijk het woord
over wordt gevraagd dat ITEn daarrree akkoord kunnen gaan. Kunnen we dat ITEt e 1kaar eenstab
ren. Dan kunnen we verder. Ik kom dan aan 137 anPIDP.nent van de afdeling Groningen.
Voorzitter rre.g ik dat nog even tnel i ch+-en. U wi 1 regelen en wij hebben daar eigenlijk
bij verwerping va'rl het vorige amenderrent nee ingesterrrl dat er gepraat wordt ITEt de
fraktie. En dan zegt u altha.n..c; zo is artikel 5 u praat dan ITEt de fraktie over de
kandidaatstellingsprocedure. Wel er W""rd eigenlijk een exposé gegeven waarover je dan
praat en dat is in ons oordeel neer da11 ui tsh:d tend over de kannidaatste llingsprocedure.
Dat is in feite dan over de korrende gerreentPraadsverkiezingen. Ik doel daarbj j op
kwesties als bij Wijze van spreken frakties van ge.meentebelangen die er zijn. Lijsverbindingen, je kunt er alles bij be<'lenken. Daar zit ook bij in uiteraarn de

kwe~tiP

van

de kanèlidaatstellingsprocednre: maar dat is een onderc'l.eel daarwm. En uw advies u
zegt ontraden onnodige beperking. Het is helemaal geen be:r;:erking. Wat-. wij wensen is
juist enige uitbreiding dat je zinnig ITPt die fraktie praat over de koiTEnële geneenteraadsverkiezingen en ik ZPg daarhij uiteraard is daar een onderdeel van dat gesprek die
proced1)re rond de kandidaatstelling. nus ik zou ga.arne dit naar voren brengen en zien
dat ëlit amenderrent wordt aangenoiTEn.
Meijeran.
Ik heb idee voorzitter dat we eJkaar wel kunnen
hebben wij een beperking gezien in die

vi~nden.

tus~en:?.in

Als ik het gned hegrijp dan

waar lenen van de VVD zitting hebben

in de gerreenteraad, naar dat hebben we missrhiPn niet

<Jüe<l.

gelezen want dit ']eldt

ook voor gezaiTElijke lijsten. Dus wat u voorstelt begrijp ik niet helP-maal. Tenzij
het Pen heferking is dat je persé niet ITEt het bestuur van een andere club zou rrogen
spreken waar je al tien jaar rree saiTEnwerkt en tien jaar nee wiJt blijven saiTEnwerkPn.
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Ik geloof dat inhoudelijk het nauwelijks veel afwijkt van wat wij bedoeld hebben
behalve dat we gelukkig zijn rret de vervanging van

h~t

procedure door de ko:rrende gerreenteraadsverkiezingen.

woord kandidaat-stellings-

Dr~t

is duidelijk uit het vorige

amendement gebleken uit onze toelichting dat we het ook zo rui.rrer zien.
Akkoord. Dat hetekent in feite dat het tussenzinnetje
Meijeran.
Maar dat t:ussen"?.innetje dat k?l.n rnissC'hien ook nog wel, want ook op

::dt het erin. Wij hebben ook bedOPld te bP.kijken als er

~en

~en

gezanenlijke

andere bestuur en een

andere fraktie alvast- bij zou kunnen ko!!E!l in die gevallen dat dat kan. SoiTE kan
dat helemaal niet. Ik geloof dat we alle lett:ers en komna 's rroeten nalopen om te zien
waar de verschillen zitten: naar ik heb het idee

dr~t w~

dan geen probleem neer hebben

mat de uitvoering.
Akkoord. Daar ga ik nee akkoord.
Dank u WPl. MogE>n we dan doorgaan rret 138. Het is ingetrokken en wij kijken
137 is inget.mkken, ma.ar wij nemen dat: in èle uitwerking van de

Dat is afgesproken. W= gaan

na?~..r

r~glP.nenten

138 arrendement van de afdeling

W:Jerd~=>n.

~rnr~.

sec nee.

Wie wen.c:t

het woord.
Dat wordt ingetrokken.
Dank u wel. W= gaan naar 139 een arrendeiiEnt van de afdeling Groningen . Dat wordt

ontraden. 139 wordt ingetrokken.
140 van de kaJIErcentrale C-.elderland. W:>rdt ingetrokken.
Arrendement 141 van de afdeling Haren dat st--ellen wij voor

o~r

te nemen. Akkoord.

Dan <;aan we naar 142 een ëUtl.E.>ndP.rre.nt van de karrercentrale Gelderland,
Voorzitter daar wil ik graag een toelichting op geven. Het is zo u stelt voor dat het
bestuur besHst al of niet die lijst om voor 8 oktober een verc;adering tP. houden over
het al of niet indianen in een gerreP__nte van een lijst van ne VVD in dit geval. Ik denk
dat- het juist is dat daar een

led~nvergadering

Of in elk geval de VVDleden in die geneente.

van een afdelj ng over zal beslissen.

Wr~nt

het kan ook

j

n kleine gerreente plaats

vinden. Het is vaak het geval dat er plaatselijke c;roepering, lijst Jansen of wat dan
ook staat in een bepaalde c.:;em=-ente dat
in

di~

h~t

bestuur van die

r~fdeling

net die paar Jeden

gerreenteraad overleg pleeC]t en dat zij rret-_ z'n vijven of ?:essen het wel juist

vinden om die lijst Jansen t-e laten voortbest--aan. Terwijl ~r waarschijnlijk bij leden
van de VVD leeft om een VVDlijst in te dienen. Daarom hehben wij dit voorst:el op deze
plaats ingediend.

Mag ik u vragen ktmt u zich dan niet verenigen

~t
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het arrenderrent van de

afdelin~

Zoeterneer, want dat gaat in feite verder en dat willen wij wel overnerren.
Dat vind ik wat anders. Wij duiden :rret na.TTE op kleine afdelingen die plaatselijke
groeperingen hebben en je hebt_ vaak dan het geva1 dat die geen eigen Wilafdeling
hebben c'lie nus aanhangen bij P-en C]I'Otere wnafdeling Pn dr1t dAardoor die lenen in die
bewuste gemeente niet gerl'ladplePgd

~.rorden

en buiten spel staan.

Meijeran .
.Ja voorzitter hier wordt dus eigenlijk in hPt bestuur heel wat miJlder vertrouwen gesteld
dan hij een vorig ptmt waar de n:ensen iets aan het bestuur wtlden overlaten. Ik geef
toe dat dat probleem best.3at. Het is wel zo dl'lt rren greft niet automati_sch ontheffing.
Het bestuur kan niPt besluiten om die vergadering niet_ te houëlen! :rren m:::>Pt die ontheffing vragen. En nou neem ik aan dat is misschien niet de n-eest geslaagde procedure
maar dat enigszins allerte leden dan wel dit hoofdbestuur zullen benaderen dat Pr ook
nog een ondercentrale en een kl'l:trercentrale ?:i jn die weten in welke aféielingPn het weleens
ttJat ronrnelt dat je daar wel een zekere veili<]heidsklep hebt. Maar ik zou :rre kunnen.
VOO"t:'Zitter.
Het kan soms erg verhelderend werken.
Meijeran.
Het kan wel maar het kan ook weleens wat de vergadering ophouden. Maar waar rren mij
wil uitnodigen wil ik gaarne ove:rwegen om er te gaan wonen. Mal'lr ik zou :rre kunnen
ind.enken dat we ons beradPn op de verplicht'lng, het is er weer een verplichting bij
en daar wil ik bj_j gelgenheid nog welPens iets over 7.eggen, maar ons beraden op de
nogel i_jkhei0 dat het: bestuur

d~t

zodinge ontheffing vraagt daar wel van al'ln de leden

rrededeling doet. Men noet: bovendien zich wel bedenken dat we de ene helft van de
kandidaatstellingsprocedure in een vroeg stadium :rroet publiceren. En dat dus in l'lfdelingeJ
wanr wat aan de hand is

Ire!1

erop attent is dat het bestuur een besluit l'T'Oet nemen en

dus weleens zal opletten wat er gebeurt. lVIaar ik geloof nat het probleem van hoe weten mi;
mijn leden dat en hoe vertel ik het aan mijn kinderen dat we dat probleem in ove:rweging
noeten nerren bij de regle:rrentaire uitwerking als u ons die machtiging wilt geven.
Ik breng nn, ik dacht dat het duidelijk is toegelicht. Ik breng nu het arrendPrrent van de
kan-ercentrale GP-lderland in stemning. Geel voor, tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor,
tegen.Het voorstel is ver:.vorpen. Ik ga nç_ar 143 het arrenderrent- van de afdeling ZoetPrrreer
hebt gezien dat willen wij overnemen. Niemand be7Wai'lr, nan gaan we naar 144.
Het amenneroent van de karrercentri'lle Gelderlann wat wij willen overnemen.
11
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Niernnnd bezwaar. Dan gaan -we naar 145: 146 en 147 die allen betrekking hebben op de
nota van wijziging zoals we die u hebben voorgelegd. En ik denk ook dat ze dan ook
alle drie gelijk .in ü=üte in behandeling klmnen worden gPnomen. Wie wenst nog het
woocl na de nota van wijziging zoals wij die hebben voorgelegd over 145. Niemand.

Niemand bezwaar dat die dan kan vervallen. Zo ook met 146 en 147. Aldus besloten.
Ik ga dan naar 148 een amenderrent van cie afdeling Groningen wat wij ontraden

om::lr~t

alle hegrippen omtrent de kandidRatstelling be.horen in het desbetreffende regierrent te
worden npgPnamen. Een zeer principi ele zaak.
Mijnheer de voorzitten Hardenberg rtfdeling Groningen. Wij vinden het zo elerrentair ook
voor afdelingen dat het narrelijk naar onze mening geregeld dient te worden in het
huishounel ijk reglement van rle afde 1 ing. Vandaar c1us dat wij bij de handhaving blijven
en wilc1e het graag zien worden aang:>norren.
:Nog iemand. Ik dacht dat wij het duidelijk genoeg hadden toegelicht en wij blijven
bij onze mening dat het beter ontraden kan worden en ik ga het dan nu rretePn in sterrming
brengen. Geel voor dit amendement. C..eel tegen.
Verworpen. Ik kom aan 149 het

r:~rrenderrent

Orr:~nje

voor, tegen. Groen. voor, tegen.

van de afdeling Vught. Dat willen we

nemen. Niemand bezwaar, da11 is aldus besloten. Ik kom aan 150 het amenderrent

grr:~ag

vr~n

over-

de karrer<

centrale Lirrburg. Wij willen dat overnerren. Geen probleem: aldus besloten.
Dan vimen wij dat 151 van Arcen en Velde kan vervallen nu 150 is overgenomen. Geen
bezwr~ar

tegen Arcen en Velr'le om het in te trekken. Aldus besloten.

152 van de afdelinq Reimerswaal ook ten opzichte van 150 geen bezwaar. Aldus beslot-en.
Ik kom

r~an

153 het arrenderrent. van de afdeling Harde.r:wi jk en dat betreft punt 10 wat

wij nntraden. De co:nm.issie onderkent hebben wij gezegd dat het in de toelichting onder c
genoerrde bezwaar zich kan voordoen, rraar acht vrx>rlopige beantwoording in dit stadium wel
gewenst ten behoeve van een goede bezinning op de korrende kandidaatstelling. Ik dacht
een hele dnidelijke toelic_h.ting. Wenst ierrand nog het woord van de afdeling Hrtrde.r:wijk.
Iemand ander!=:.

~nst

iemand stenmi ng over dit arrende.ment. Dan is het ontraden en ver-

worpen. Ik kom aan 154 van de afdeling Arnhem wat wij ontraden. Zie 153. 'Vènst iemand
het woord van de afdeling Arnhem.
Van Dijk afdeling ondercentrale Arn.h.em. Indien dat punt C 7.0U

~·!Orcien

aangenomen wat wij

voorstellen dan betekent dat dat de zit-tende raadsleden al kennis moeten geven van hun

voornemen voor een volgende

rr~adc:pericx1e.

Als dat betekent dat hiernit hlijkt dat de

dat dit openbaar gemaakt wordt, dat het IIF-egedeeld moet worden aan de 1ede=>.n, cian
betPkent dat dat het ook openbaar gemaakt wordt. Dit past ons inziens de positie

aan van het raadslid in de gemeenteraan. En daardoor ver7.oeken wij stellig om dit
punt C te kunnen schrappen. Dus niet het openbaar naken van de keuze die het raadslid
maakt voor de toekoost.
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Nou ja, de heer Heinen Makreel.
In welke: op welke manier tast dat de positie van een raadslid aan. Het zou de positie

van de minister eventueel kunnen aantasten, maar niet die van een raadslid.
Bijvoorbeeld een wethouder die ook deel uitmaakt van de fraktie. Als die te kennen
geeft dat hij de volgende periode geen zitting heeft in denk dat daar anders tegenaan
gekeken wordt dan dat hij dat niet te kennen geeft. Ik wil hiermee aanduiden nat als
hij dat te kennen geeft dit binnenskamers

blijft~

bij de fraktie en bij het bes-tuur.

Maar niet openbaar maken arm de ledenTot op 7.ekere hoogte zal hij zich nog neer kunnen veroorloven op het norrent dat hij
gezegd heeft dat hij toch niet terug komt.
De afdeling Hengelo kan zir.h volledig vinden bij het_ standpunt van Arnhem. Wij zijn ook

van rrening in zo'n vroeg stadium de rrening dan het vraagstuk nog niet de stad in hoeft
rret alle konsekwenties van nien, want èlie 'kunnen wij nou niet in alle facet-ten overzien.
Maar

Y.!e

vinden het wel een gevaarlijke zaak als het nu voorgeschreven wordt. We zijn

er tegan.
Mijnheer de voorzitter we zijn tam=er tegen dit voorstel dus voor dit arrenderrent om::lat
we hier spreken over voorlopige standpunten wm de zittende raadsleden.
De heer MP.ijeran.

Juist onrlat het voorlopige standpunten zijn dacht ik dat- je er niet zoveel bezwaar tegen
moet hebben en ik heb ook het idee dat je in de rreeste gerreente al eerder dan in het
tijdsduur dat wij nu voorstellen er gepoJ sd wordt dat er stukjes in de krant korren
van wie wel en wie niet en dat. we helemaal geen spoken oproepen rret deze vraag te
stellen als voorlOJ?ige vraag. De verkiezingen van de gerreenteraad van 1990 die beginnen
niet helenaal op 20 maart: 1986 maar toc.lî.

Ve€1

vPrder voor dit stadium en daar kan geen

bE'zwaar zijn om een zeker tableau <le la troep te krijgen in een vroegtijdig stadium
ten behoeve

Vfln

de leden dat dat de positie van de rrens aant-ast_. 0.=1t is alleen in een

hoogst P.nkel geva1 van ie.m:md wiPns p::>si tie reeds aangetast is en die dan wat aarzeling
rroet hebben om kleur te bPJ<.ennen. Maar die doet het. dan voorlopig af rret een handi ge
oprerking E'n dan eet het geen brood heet dat geloof ik.
Met iemand waar wat nee is die houdt zi eh op de vlakte denk ik. Maar nu zijn we al aan
de vierde rond.e zo langzarrerhand. Nog een korte opmerking.
Ik wil nog even ing-an op wr1t de vorige spreker zt=>i. Ik denk rtat iem=tnd die dat in een
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zeer vroegtijdig stadium laat doorscherreren daar zelf voor kiest. Ik denk dat in sornnige
gevallen rre:nsen helemaal nlet de behoPfte hebben om daarvoor

b~

kiezen en ik denk dat

je dat dan ook moet respecteren en niet via via procAdureel voorgeschreven openbaar moet
mak.Pn. En ik ondersteun d;m ook dit a.rrendem=nt.
Meijeran.
Weet u hoe journalisten dat toCh aan de weet-_ korren.
Ja dat doet er niet toe ik ben geen journalist, ik spreek hier over :politieke fomal itf'!it·
en.
Voorzitter.
Ik ben het daarmee eens.
Voorzitter een kleine oprerking uit V\berden. Eerder is hier een voorstel aangenerren om
in een tijdig stadium overleg hebben rret de tot-ale fr<'lktie. Ik denk in feite op àat

'lTOilent binnenskaners zaken duidelijk zijn. Met andere woorden ik vind dit voorstel
wat nu voorligt in feite overlxxlig dus ik steun het arrenderrent.
Dank u wel. Ik daCht dat het genoeg il=l toegelic.h.t. We blijven hij onze rrening dat we
rroeten ontradf'!n en ik hreng 154 in sterrrning. Geel voor dit arrenderrent, tegen.
Over rroet het van het stenbureau. Geel voor, tegen. Oranje voor; tegen. Groen voor,
tegen.

Het is

vexworpen.

Wenst iemand schriftelijke sterrrning. Dan gaan we nu

schriftelijk ste.nm:m. Er wordt gestenrl darrel=l en heren om alle misverstanden uit de
wereld te helpen voor het arrenderrent van de afdeling Arnhem. Dus voor dit

r~rrenderrent

komt in het mandje voor. En tegen di+" am:>ndement k0mt in het mandje tegen. En ik
weet alleen niet het is sb=mbil jet kleur
tot

nr:~

bl;::~.uw

n'l.liii'l'er 1 . De vergadering is gesChorst

de sterrming. U hebt allenaal briefjes gekregen om schriftelijk te kunnen

stemmen en dat is de kleur blauw numrer 1. Herstel alle klenren, dns groen oranje en
geel in de mande..n voor P..n tegen.
Dan wordt er nu geteld. de mandjes kunnen weg.
De sterrrning is geweest, het sterribureau telt wij kunnen de vergadering over drie

minuten weer starten.

Wi i stellen aan de orde punt 155 het arrenderrent van de afdeling

Amstelveen betreffende het punt 11.
Mijnheer de voorzitter, de ondercentrale Arnhem zou het hijzonder op prijs stellen
om alvorens verder te gaan de uitslag Vé'ln dP stemning te VF!rnerren.
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Dit is een heel ander pl.llt dan het vorige.
Maar dat willen wij graag betrekken bij onze argurrentatie.

Vbrdt dit voorstel onderste'l.lld. U krijgt weinig onderstemring. Mag ik doorgaan.
Wij zijn uiteraard erg denocratisch ingesteld. Dan heb ik nog even een ander pl.llt
mijnheer de voorzitter; een pl.llt van orde, Wat inmiddels versprein is onder diverse
ondPrcentrales die afdelingen en kamercentrales die arnAndementen op pl.llt ll
hebben ingediend tevens gezonden is aan het hoofdbestuur ter kennisgeving. Ik
wil dat graag even aan de vergadering voorleggen, want niet tedereen is daarvan op de
hoogte.
Mag ik alvorens u van mij natuurlijk het rerht krijgt om dat te doen, naar de corrrnissie
rroet toch van het hart dat als er ePn lange tijd van voorbereiding is dat u alle
rrogelijke tijd hebt gehad om arrendementen in t_e djenen, dat hebt u ook gedaan en dan
ko_mt u toch nog rret een punt van orde om het pl.illt nie+ te behandelen. :Nou dat hebben
de andere afdelingen niet k'l.llnen bereiken. Daarom vinden wij dit pl.llt van orde toch wel
erg ver gaan, naar aan u is het woord.
Ja ik stel u voor mijnheer de voorzitter om het gesprek wat duidelijker te naken en
de vergadering op de hoogte te brengen van pl.illt van orde. Dat betreft het volgende
voorstel. Na diepgaand overleg over pl.llt ll wAarop 22 am>ndementen zijn ingediend
heeft de ondercentrale Arnhem gemeend rret een pl.llt van orde te korren luidende als volgt.
Nee, maar ze zijn echt niet allenaal van dezelfde strekking.
Nee dat is bekend mijnheer de voorzitter. Staat u mij toe om even het punt VAn orde de
vergadering duidelijk te naken, dan praat het wat genakkelijker denk ik. Het voorstel
luidt de VVD in vergadering bijeen op 15 december 1984 gelezen het advies van de
commissie kandidaatstelling en technisch advies inzake de kannidaatstellingsprocedure
voor leden van de gerreenteraad neergelegd in punt 11, ove:rwegerrle dat er 22 noties c.q.
am?ndementen door diverse afdelingen, ondercentrales en kamercentx-ales op pl.illt ll
zijn ingediend. Dat drie ingediende arrendementen expliciPt wi jzPn op een gehele
of gedPeltelijke onvolledigheid, arrenderrent 157, onzorgvuldigheid arrPnderrent 170
en onduidelijkheid amenderrent 164 van punt ll dat de commissie

kandidaat~telling

en

technisch advies inmiddels ook 2 voorstellen tot wijziging van haar adviezen ItPt
betrekk"lng tot pl.llt: 11 heeft L11gedie..Y1d. Dat gezien de inhoud wm de ingediende aTrendementen 158 tot en rret 161, 171 tot en m:>t 173 en 176 vele afdelingen zich eventueel
geplaatst zien voor ongewep_ste organisatorische bestuursproblerren in een kanc:lidaat-
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stellingsperiade waarin optimaal bestuurlijk funktioneren van afdelingP-n onontbeerlijk
is. En gezien dat de tijd dringt rroet een c1ringend beroep op de CX)IT(I1issie kandidaatstelling en technisch advies hoar advies punt ll terstond en in zijn geheel in te trekken
waarna de noties c.q. anende..nenten 155 tot en :rret 176 in dit sta_dürrn overbodig worden
en nodigt het hoofdbestuur uit ten aanzien van artikel 12 geneenteraad een nieuw
advies te laten ontwikkelen door de commissiP kandidaatstelling P-n tPC±Lnisr.h advies,
welk advies aan bovenbedoelde duidelijkheid volledigheid en zorgvulc1ighein niets re
wensen overlaat en waarbij de conmissie kandidaatstelling en technisch advies kennis
nee..rrrt van de 22 ingediende noties c.q. am:mderrenten op punt 11. Gelet op dit feit:
Dit is geen orde voorstel, u hent op het ogenblik inho11delijk over punt ll aan hPt
praten.
Nee wij geven aan dat wanneer ons voorstel gevolgd wordt war er dan te doen zou kurmen
zijn.
Ge1et np het feit dat kandidnatste llingsprocedtrres spoedig van sr-art zou rroeten gaan

in verband :rret de verkiezingen in 1986 sbüt zij tevens voor in afw?lchring van een
nieuw advies het huidige artikel 12 gr voorlopig re handhaven en gaat over tot c1e
orde van de dag.
Wij vonden het daarom zo belangrijk om :rret dit voorstel van orde te korren ook om de
sbPnming van het vorige arrendement even af te wachten omdat nu is gebleken dat diverse
zaken zo precair liggen dat de

stemmin~en

quasi 50-50 zijn waarbij vrijwel niemand

ei genlijk tevreden kan zijn net een uitslag of een
is rret een uitslag.

~arbij

ZP-er

"kleine neerderheid tevreden

wil ik tot slot nog een klein stukje vertellP-n regelgeving

gaat veelal gepaard :rret beperkingen van keuzenogelijkheden. De regelgever zal zich
ervan c1ienen te vergewissen of het :rret de rege 1geving beoogde doel een beperking van
keuzerrogelijkheden verantwoord IIDet 7.ijn en indien regelgeving geboden is dient de
~egelgever

zich te beperken tot de voorzieningen welke gelet op de dnelsteJling van de

regelgeving de vrijheid van de afdeling in onze sa:rrenleving zoveel

~elijk

onverlet

lëtat. Deze laatste U>lee punten sorteer ik uit een rapport deregulering wm de
Telderstichting. Dank u wel.
Ik blijf erbij dat dit dus een inhoudelijke discussie over punt 11

,.,as waar

u nu :rree

bezig hent geweest.
Akkoord. Ik dacht dat punt van orde, er zijn nog een aantal liec1en die over dit punt
van orde het woord wensen. Ik geef u graag de gPlegenheid.
Ik wou ook een punt van orde stellen voorzitter. Alleen het is niet inhoudelijk en ko:rt.
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Wij zitten hier net de punten die nu konen net adviezen van c'le conmissie die steeds
ZP.gt wij rroeten alle bestuursleden over een, alle ITF-nsen die W"rkiesbarP. of nietverkiesbaar zich opstellen over een kam scheren omdat dat hier later zij zegt op hun
besluit kurmen terugkarren endaardoor worden heel goede nDgelijkhec'len waardoor dus
bP.stuursleden van twee sonrten kunnen ontstaan namelijk die wel verkiesbaar zijn P.n
die niet verkiesbaar zj jn worden ornmgelijk gemaakt. Dit geeft :rmeilijkheden in
besturen waar je nensen op c'le 1 i_jst kan hebben op onverkiesbare plaatsen en die
ItDetP.n dan ook het bestuur uit. Ik stel u voor om eerst- 22B dat- zijn dus nntiP.s 209
en 210 en 211 in discussie te nerren. Die stellP.n voor om die
baar naar verkiesbaar voor iedereen geldig

~e

ov~N"ip

van niet verkies-

laten zijn beh;:üve voor bestuursleden.

Donk u wel . De hePx Ht'lbert.

Voorzitter het eerste ordevoorstel doet rre nogal denken aan het voorstel den Ouden bij
het jongerenbeleid dat

7.0U

toch moeten kunnen zeker onder uw leiding in deze

Ik denk dat het een goed voorstel is. De kwestie

vr=~n

een zeer diep ingrijpende. U hebt- gezien dat den

~g

verg~dering.

de kandidaat-.stP.ll i ngsconmissie is
daar ook diep ongelukkig nee is.

Ik denk dat de discussie daarover verder c'loor zou rroeten gaan en dat ook de r.omnissie
zelf zich diepgaander erop :rmet beraden als ze vast_ wil honden gegeven de arcEndPmenten

dan nu hier het geval is

wr=~nt

de argurrentatie die de comnissie heeft gegPven is op

zijn zachtst gezegd een zo diep ingrijpende wij7.iging in onze partij wel heel erg
mager geweest. Dat is de reden dat ik in ieder gP.va1 het ordevoorstel zou willen aanbevelen om alles wat rondom die kandidaatstellingscanmissie is niet nu te doen.
Mijn naam is van de Meijden van de afdeling Breda. Het ·volgerrle ik kom net u bPspreken
over die eerste notie van orde. Ik ben naar niet gelukkig nee. U heeft zelf in uw
inleiding gezegd dat u suggesties heeft gedaan voor een nie1.1W op te zetten procedure.
Ik denk dat het heel erg belangrijk is &t we juist c'leze anendPIIEnten behanc1elen
dr!_t u weet wat er leeft en dan

g~t

u met een opdracht naar huis om die zaak verder

af te naken. Zijn wij het rret deze vergadering straks
stellen kamt niet rree

eP.ns;

~ls

we TIEt de definitieve voor-

dan ku.n.nen we a.lsnog het oude artikel 12 van de procedure

zoals die is handhaven. Dus ik stel voor om het ordevoorstel en dat stel ik de vergadering voor om het niet over te nemen.
NiPnand neer over dit punt. De heer v.d. Berg en daarna de Heer Heinen Makreel.
De hP.er v.d. Berg.
Ik zou de vergadering dit willen voorhouden. We hebhen natuurlijk in c'le afgelopen jaren
weleens een keer in deze en gene afdeling een probleem gehad.
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En als er nou p:roblerren waren en ik wil niet het aantal opsorrmm dan snelne in die

dagen de

h~er

BlatM en later de heer vd Bossr.he snelde in die richting van de afdeling

om problemen op te lossen. Tk kan u wel de verzekering
te treden, maar het feit dat bij

kandidaatst~llingPn

ge'~

zon0Er nou in alle details

bestuursleden Pn alles wat verder

reet die kandidaatstelling te ooken had dat daar een Vf''rbinding tussen was. Dat punt
speelde een ongelooflijke rol in de problerrBtiek. Als u nu als algenene

v~rgadering

niets in deze zou regelen en ik blijf er nou even buiten of het nou deze regeling
zou rroeten :7.ijn, maar u zo1.1 daar niets in regelen bent u bezig V()()r 1985-1986 opnieuw
rroeilijkheden te creëren in een zeker aantaJ afdelingen in on.c; land en ik voorzie
neP..r

rroeilijkheden om andere redenen ook: neer rroeilijkheden dan in het verleden. Ik

ac.ht

h~t

met versta'r'ldig als we nu niet tot besluitvorming zouden overgaan. Orrrlat als

u zegt tegp-n de conmissie kom maar straks IIEt je reglement- en we bPhandelen dat op 22
juni, oan is het in mijn ogen ;:ü tP laat.
Nee ik stop nu de discussie. Ik denk dat het punt van orde duidelijk is toegelicht
van de kant van deze tafel is er ni etc:: rreer aan toe te voegen. Ik denk dat we nu rroeten
stenmen over uw punt v.an orde.
Ik zou het bijzonder op prijs stellen aJs u mij in de gelegenheid wilt stellPn tot een
tweede tennijn,
Heel kort.
Een klPine reaktie op hetgaP...n de heer vd Berg gezegd heeft. Arnhem is bij uitstPk ePn
afdeling die de problemen 7-oals hij ze gekenschPtst- heeft in het verre verledEn ooit
gekend heeft. Desalniette..rnin. is ArnhP.IU van m=>ni.ng net zo'n ordevoorstel te Ill)eten korren .
Gelet op de tennijn waarin de procedure in werking rmet gaan treden. Als straks in
punt 11 volled.ig geamendeerd tevoorschijn komt dan zal een groot deel van de afdelingen
·vaLl(orren radeloos zijn.
Dat maakt niks uit: daar bent u nu bij Pn

w~

rroeten nu tot besluitvonning overgaan.

Ik breng dus het punt van orne i:n stP.mning. Het is een punt van orde van Arnhem.
Wij ontradPn dat pnnt van orde.
Mijnheer de voorzitter, de Graaf van de afdeling Ermelo, ik vind dat het voorstel zoals
het hier nu ligt een aantal besturen in grot.P rroeilijkheden kan brengen. U stelt narrelijk
in uw toelichb ng dat een

,:~_antal

mensen van het bestuur daaruit

voor ne verkiezingen. We zijn hier absoluut tegen
ondersteun ik dit voorstel om hierover te praten.

Dan.

zoud~n

nneten treden
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Arnhem wil er juist niet over praten, de conmissie wi 1 er juist wel over prat.en.

Ik stel nu voor voor alle duidelijkheid dat wij het punt van orde van Arnhem 'rerwerpen.
Wie is voor Arnhem geel voor; tegen.Oranje voot", tegen. Groen voor, tegen.
Dit is ve:t:WOrpen.
Ik kom nog even terug op het

vorig~=>

punt narrelijk pu.nt lOC een a.rrenderrent van de

afdeling Arnhem, daar zijn uitgebracht 846 stemmen, 470 voor; 373 tegen, 3 onthou:Iingen P--11 dat betekent dat het voorstel van de afde 1 ing Arnhem aangenerren is.
Goed we gaan nu over tot punt de behandeling van punt ll de heer Meijeran heeft het

woord.
Ordevoorstel om hierbij 209, 210 en 211 te betrP..kken lijkt ons niet geslaagd. Dat
komt bij punt 22B normaal aan de orde, naar het is geloof ik heel goed dat de arrenderrentmmmers ?:ijn genoerrrl. 209,210 en ?.11 koll'Pn straks aan bod. Maar al!'; u ze onderhand
even raadpleegt dan zult u zien dat de comnissie 209 wil cvemerren indiend 158 of
159 zou zijn aangenorren. Dat betekent dus dat u er rekening rree kunt houden bij andere

arrenderrentan dat 209, 210 en 211 naar dan die ook worden o'rergenorren nog op de arhtergrond liggen. Maar om ze als ordevoorstel nu. na0r voren te halen leek ons niet juist.

Akkoord ik kom nu aan het amendaTIE!lt van de afdeling ATTIStelveen. 155 wie wenst het woord.
Mijnheer de voorzitter van Nierop-FmJStelveen. Dit voorstel is om dat gehele punt ll
te vervangen door iets anders gezien de sarrenhang tussen de versc..hilJ enne onderdelen
daal:Van. Als je aan het ene iets gaat rrorrelen dan rroet de rest ook rree. En je zou
haa!';t zeggen 11 en 12 hangen zeer sarren. Dit voorstel is gegrondvest op versrhillende
overwegingen waarbij de eerste ove-rweging was dat een niet te gering aantal leden rroest
gaan beslissen over een lijst. Dat hebt u door uw wijzigingsvoorstel op lla op
pagina 32 af te drukken voor ons nagenoeg geregeld. Daarrree zou eventueel lid D ook nog
kunnen vervallen. Voorts i!'; in dit voorstel ingegeven door het feit dat het a+leiW!al
nogal inge..vikkeld in elkaar zat zoals u het voorgeschoteld hebt. U ?:egt dat dit te ver
gaat naar

i.~

denk dat het niet veroer gaat. HPt

g?~at

narrelijk

n~=>t

zo ver, alleen door

t.e stellen neem al tijd een conmissie, lnat autonatisch alle best.uursleden daar, indien
zij dat willen inzittPn, dan krijg je hetzelfde resultaat, hoeft je minder te regelen
met veel minder regeltjes tekst. Daarom orrrlat cUt rechtlijniger is geen keu?:e openlaat
willen we wel of willen we geP_n conmissie is dit voorstel ingediend.
Dw.k u wel. Wie wenst daarover nog het wooro .

De heer Heinen Makreel.

Ja voorzitter voor on.s gevoel is het voorstel van Amstelveen toch een stukje overkill.
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De ac..htergrond van het voorgestelde punt 11 is dat voorkorren ITOPt

leden van een afdeling die zelf

gra~g

word~n

de geneenteraad in willen de

da_t bestuurs-

gel~gePheid

krijgen

om zich van betrekkelijk nichtbij ret de kan.dinaatstelling te herroeien. En dat kun
je op een aantal wijzA realiseren. Een van de eerste djngen die voor de hand ligt:. is te
zeggen nou dan treden die bestuursleden naar af, he=>l gewoon. Tijdig voordat de zaak
begint. Je stelt nieuwe bestuursleden aan, dat is nat-uurlijk een I'IDgelijkheid die
al tijd oralblijft- Je kunt je ook voorstellen dat het Wnt ver gaat om te zeggen dan
rroeten ze hun funktie in het bestuur zonderneer opgeven en daarom heeft de r.orrroissie
gedncht- aan een oplossing van een soort voo:rwaardeli jk opgeven in die zin dat
du~

bestuurslenen die in de markt zijn voor een gemeenteraadszetel

tijdelijk terugtreilen

en dat het bestuur op Wnt gP..ringere sterkte nootwerkt" Het gaat er inderdaad om dat
het bestuur dan in alle zaken die het bestuur aangann in wat geringere omvang doorwerkt
omnat het niet de bedoeling is dAt die bestuursleden die graag de raad in willen geNoon
bij alle bestuursvergaderingen zitten, helemanl in de running zijn in het bestuur en
alleen zodra er over de kandidaatstelling gesproken wordt zich

~ven

terugtrekken,

want dat stelt dan in de praktijk ook niet zoveel voor, G::>ed hestuursleden die in de
nBrkt zijn voor een gemeenteraadszetel die moeten dus in ieder geval voor de looptijd van
de perione dat de kandidaatstelling gaande is het bestuur feitelijk uit- De vraag is
blijft hun zetel gereser.veerd. Als je dat wilt dan gant het bestuur in kleinere omvang
door. Als dat nu voor een te groot aantal bestuursleden geldt dan wordt het best-uur te
klein al'l dan kom je in de problerre_n. Nou daar rroet_ wat voor gevonden worden en voor die
situatie heeft de conmissie die kaT'ldidaatstellingscomnissie beilacht. Dan eist de ratio
van het bedenken van die kandinaatstellingsconmissie ook dat- je een zo vollediCJ
ncgelijkP scheiding tussen die beide zaken hanteert-. En dan ga je dus zeggen kandtdaatstellingsr.omnisr,;ie en bestuur stann dus in principe los van elkaar. Niet helemaal
uitgesloten dat ienancl in beide tegelijk zit- Zover wilden we ook weer niet gaan, maar
die zaken, de best-uurszaken en de kandidaatstellingsznken lqpen nan dus niet door
e] kaar heen. Als Alnstelveen nu duc; zegt wij wj llen dat er al tijd een kandidaatstelHngsconroissie wordt_, dan zegt de commissie nee dat gaat ons te ver. In principe is

i.nd~rdaad

zoals door enkele andPre indieners van nman.darrenten is opgerrerkt het runnen van de
kandicl~tstelling

een bestuurstnak. Alleen wanneer

vinden zou de camni_ssi.e die bestuurstaak

will~n

d~

oiTStandi<Jheden dat nodig gn_an

afsplitsen naar de

kandidaat~tellingscom

missie toe en wij blijven er dus bij dat het amenderrent 15S ontraden

moe~

worden.

Ik wi 1 hier graag iets op zeggen mijnheer de voorzitt--er; vd Boel van de afdeling
Ermelo

i~

mijn naam. Jk vim dat de co:rrf!lissie voorbijgaat aan

die hieraan ten grondslag leggen- lk wil pleiten voor

ar~nnerren

d~

praktische

probl~.-n

van anPmerrent 1'15 en dan

niet in zijn gPhee1, maar rret narre TIPt ptmt C wat ook door de comnissie ontraden "WOrdt-_.
AJ s ïk mag refereren aan de situatie waarin

mj

jn afdeling VPrkeerde in 19R2 toen waren
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er drie bestuursleden die zich kandidaat stelden voor de raad en daarna ook in de raad
gekarren zijn. Dat. betekent in de huidiCJe situatie zoals het i'lrtikel 11 voor ons ligt
di=lt in de periode septerrber 1985 tot maart 1986 analoge Pen situatie is van 82.
Drie bestuursleden van de zPven rroeten terugtreden. En zich vanaf die ::::-eriode eiCJenlijk
niet neer als bestuursfunktion..aris kunnen funktioneren. J:\lou wij hebben naar ernstige
bezwaren tegen. Ik denk di'lt ook in de praktijk problerren oplevert cm:lat dat juist
de mensen zijn die door

ke~nis ~rcun

zaken gewoon in die periode in het bestuur zeer nuttig

kunnen zijn.
Van Nierop.
Mi jnheer de voorzitter replicerend op wat de heP-r Heinen Mnkreel daarnet- ge?egd heeft.

we zijn het helemaal eens met de doelstellingen alleen de middelen 7.ijn verschillend.
Als u doorgaat op uw weg dan is het nngelijk dat er twee of drie bestu11rsleden zich
verkiesbaar stellen waaronder de Set:"retaris een in de :rreeste afdelingen toch wel belangrijke figuur vaak ook belast met allerlei correspondentie en organisatiewerk rond de
verkiezingspropaganda en noem

ItE?lJ

op. Dan valt er dus iema..nd weg die uitermate desktmdig

is in de afdeling en die dan buit-.en spel gezet wordt totdi=lt die kandidaatsprocedure is
afgesloten. nat leek on.c:; allermal wat te ver gaan. Bovendien zou in uw constructie
het rrogelijk blijven dat de kandidaatstellingsproced11re CJevoerd wornt door een zeer
gering aantal bestuursleden. Ook als u zegt indien de helft zich verkiesbaar stelt dan
noet er dus een cantnissie knmen, dan blijven er vaak toch marlr 2, 3 soms 4 mensen over.
Dat is minder dan de 5 die u minimaal vraagt voor uw kanàJdaatstellingscorrmissie.

Sorry ni'l de nota van wijziging in de kleinere afdelingen 3.
van Nierop.
Nu is het dus min of rreer veranderd, maar

Voorzitter.
Helemaal veranderd niet. min of meer.
van Nierop.
C..oed we bedoelen hetzelfde, de technische uitwerking is een klejn beetje versC'llillend.

JJ<. dP..nk dat het resul~at ook verschillen is en dan kunnen we te:nm:i nste onk voorkorren da.t
bestuursleden door eigenwij?.e ledenvergaderingen volledig worden uitgesloten.
Dat kan namelijk ook en dan denk ik dat er rrensPn worden uitgesloten die vier jaar
bezig zijn ge:.veest: om te bekijke..r1 wat de raadsfraktie doet. Zich naar neer

m'!e

bezig

hebben gehounen dan andere leden in de afdeling. F.n da.n worden ze op een gegeven :rroment
uitgesloten.
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ë~rgurre..nt

bedadt door

willekeurige leden in de afdeling.
Ik ben het eigenlijk niet zo eens met het amenderrent wat ingediend is. Ik denk dat het
allemaal kan zoals het staat in het voorstel van de conmissie achter de tafel. En ik
wou het daar dan ook maar bij houden. Het probleem wat narrelijk zich voordoet! dat dOPt
zich in allebP.i de gevallen voor. Je hebt gewoon te -weinig mansen die het hele zaakje
kurmen b?volken. En dai3rbij komt ook nog en dat is dan een sti3ndpunt- van mijn afdeling
dat het bestuur inderdaad bij uitstek dat r.ollege is waar die kandidaat-stellingslijst
in ePrste instantie zou moeten worden behandeld. Ik bPn er zelf absoluut geen VDOrstander
van, sterker nog nrrdat aan een conmissie uit

hë~nden

te geven als het niet anders kan

dan noet het. Het rroet iemand zijn die een lijst samenstelt,
noet je dat ge.voon binnen het

best-~uur

dat nit de nensE>..n zijn die vier jaar

~ar

in eerste jnstantie

kunnen houden. Inderdaad om reilenen van het feit
lë~ng

àie gerreenteraadsfraktie !lEt argusogen hebben

zitten volgen en dus een wat breder overzicht hebben. Mijn sterradvies is dus saJtY:>n
Il'At de corrmi.ssie om dit a..rrendement niet aan te ne.tren.
De heer Hubert.

Het probleem is wat de hPer van de Berg bij het ordevoorstel heeft gezet, er zijn
gPvallen waarin het verveJenn lag in

Pen

afdeling waar de kandidaatstelling rret name

zAgt hij dan als er bestuursleden r:ersoonlijk bij betrokkPn zijn. Hoe JIOèt je àaanree
om.::raan. Welaan het is verve 1 end ge.-.1eest voor de heer Blat."W, voor de heer vd Bossche,
:rraar op de een of andAre manier hebben ze het kundig gPklE!.ard. De carrmissie stelt er
nu een procec'lure voor in de plaats. Ik TIOet nog inzien of àie procedure !!linder problemen
geeft, want ik zeg u dat de kandidnatstellingscoill!lissie niet noodzE!.kelijkerwijs problemen
loos hoeft te verlopen. Hoe kom je er dan uit. Wij denken dat het ePn goede zaak is dat
een bestuur, wat een bestuurskontinuiteit heeft vanuit het verleden, heeft gezien hoe nie
zaak loopt. Zijn kandidaten kent-, de afdeling kent, dP raad kent nat à ie die

kandidë~..atsteJ

ling moet doen ook met het gevoel verantwoordelijk te zijn in de kamende vier jaar voor
de gevolgen van de daden van de voorstellen die lre'n doet. Een ad hoc comnissie c'lie daar
wordt tngesteld e..n die even deze zaak klaart en dan weer heengaat lijkt ons niet de optJm:üe oplossing waar het problerne..n kan geven. WaarOTI1 zeg ik dit zo uitgebreid.
een toets is ook voor dit amendement waarin nat

probleP~wat

~at

het

ik schets tegen die kandidaa1

stelli ngscamn.issie waar we echt heel fel op tegen zijn weg is ge.11orren voor een dee 1 .
D-3t

bf:>stë~~at

in ieder geval uit de bestuursleden. Het lijkt ook veel op ons arrendelllffit

156 wa-3rin de bestUlLrsleden die het treft ten dele defl_l!lgeren oftewel aftreden. Maar

er is dan een bestuurscontinuiteit. Ik :dt een beetje !ret het

r:~antal

nog. Als er drie

of vier bestuursleden overblijven en er komt een conmissie van 11 rrensen hP-b je toch
dat verschijnsel van discontinuiteit in de :rweroerhein.

Maar ik zou erg graag willen dat we op de een of andere manier in die richting

koersf>n zoals ik nou zei, want ik denk dat di.t arrenderrent daar ook een aanzet VOilr
zou zijn.
Dank u wel.
Me"-Trouw Kouwenaar utt ZWOlle. Mijnneer heeft daar een heel goed_ idee. Laten we. aub
gauw koersen, wa'l!t als we nog langer blijven praten dan is de zaal helenaal leeg en
kunt u niet neer verder. Het duurt_ zo lang u ziet hoe ne zaal leeg is. Iedereen is :rme •
.Ta

rrevr0\.M

wij ook, naar we IIDPten toch weten waar we :rree bezig zijn.

Sorry ik probeer u te helpen.
Ja maar ik kan er ook niet-s aan doen dat er weer een spreker is.
van der Aa, orrl.ercentrale Amstelveen.
Ik zal proberen het kort te houde.n, maar i_'k-wi l zeggen dat-. het-

ge~ telde

onder llB

hetzelfde is als am:-.nderrent 166 dus daar kunnen we wat mij betreft dat even doorsrhui ven.
:Nee wij gaan proberen nu de heer Heinen Makreel het antwoord te laten geve11.
Ik heb nie.t zo erg veel rreer te zeggen voor?. i tter. Ik geloof dat de heer van Ni erop
zich vergiste toen hij aanvoerde dat de be.stuurslenen die het best-e op de hoogte zijn
worden

uitgeslot-en~

Ja inderdaad als ze zelf op de rrarkt zijn. Bestuurslenen nie niet

zelf in de markt zijn worden in principe niet uitge.sloten. De he.er Hubert heeft gezegd
de kandiàaatstellingscomnissie die we voorstellen is ook niet prob 1eemloos. Dat is
inderdaad waar. Ik geloof dat hij rret zijn interventie een beetje vooruitloopt op de
behandeling van de volgende arrenderrenten. Dus ik zou zeggen dat punt houden we. dan
even aan. Ik wil er nog uitdx1Jkkelijk op wijzen dat in die afdelingen die. moeite hebben
rret een klein best-Uur dat volge.n...s onze voorstellen nog zou nngen. De rrogel i. jkheid zondermeer openblijft dat als men dat wenst die 'kandidaatstellingscommissie toch in te stellen
en als dus A.T!Stelveen zegt van wij wiJlen graag met de kandidaatstellin<JSCOrrmissi.e werken
d;::~n

krijgen ze daarvoor in onze voorstellen volledig de ruimte. Ik zou het alleen niet

willen oplet'jge.'l!.
Dank

1_1

wel we gaan

st~n.

Het arrenderrent van de afdeling Awtelveen ligt voor. Wie

i.s voor dit arrenderrent geel voor
Verworpen.

Î

tegen, Oro3njP voor, tegen. GroPn voor, tegen.
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Ik kom dan bij a:rcP-nd.errent van 's-Gravenhage punt 11 dat ook door de col11Tlissie wo.Tdt

ontr<1den. Het woord is aan de heer Hubert.
De hoofdzaak van de filosofie heb ik al ~..1eergegeven daar kan ik heel kort over zijn.

Toen de heç>_r HP.inen Makreel daarnet antwoorde dat hij er nog op kwam nacht ik het is
net een :politicus, rra.ar ik wou graag dat anU.1oord hebben uitgaande van die filosofie
dat een bestuur met de continuiteit die dat geeft-. voor een afdeling noet st-aan tegen
die afdeling bij de kandidaatstelling en niet een ad-hoc commissie. Ik wil er nog wel
bijzeggen dat als een bestuur en ik weet dat dat in het verleden is gebPurn zelf
behoefte heeft aan zoiets, Wie ben ik dan om ze te ontnerren dat ze zich laten
adviseren. Maar het neet een bestuur zijn wat die zaak doet, niet een comnissie.
Dank u wel.

De h~r B;:l_kker.

Voorzitter, den Haag doet een vrij inge..?ikkeld voorstel voor, een soort driedeling
lijkt het wel ,lTB.ar dan rroet je heel erg goed lezen wie wat nou eigenlijk is. Ik denk

dat. wat dat betreft 159 een aardige ·verPenvoudiging is. Daar wordt slechts een sc.l-leiding
gerna.a~t

tussen verki.esbaar en niet verkiesbaar en

d;:=~.ar

doelen de :rreeste op die hier

kritiek heb....hen.
Dan.k u wel. De Heer Heinen Makreel.
Voorzitter

WP-

kamen dus terug op de vraag of een kandidaatstellingscomrnissie probleemloos

zou zijn. Nou dat zal wel niet. Het IIFiken van. proceélures die nooit de kans hebben om
rroeilijkhedP-n te geven dat is erg rmeilijk. Ni ettem:i.n is gebleken dat er in het verlenen
nog weleens
v;:=~ndaan

probl~~

zijn geweest WarLn.eer het afnelingsbestuur het moest doen en daar

veel kal'ldidaten kwamen. En wij hebben dus gestreefd naar het opzetten van een

procedure waarvan al thans de kans op problerren \vat kleiner is. Dat is het uitgangspuntHet afdelingsbestuur is de eerste aangewezene am een. kan.didaatstellingsprocedure te
runnen. Ik

mee.~

dat ik het daarstraks al gezegd heb dat wij vinden 00k niet dat de kandi-

daa.tstellingscomnissie het gebruik daarva..'1. dat. dat de voorkeur rnoet hebben. Wij hebben
alleen de

kandid~atstellingscomw~ssie

ingeVOArd in onze principevoorstellen voor het

regleme..r1t om de rrogelijkheid te hebben door te werken wanneer '.7an het bestuur tevee 1
~n.sen

moeten uitvallen.

Dank u. Dan breng ik het in stenming en \AJi j stellen voor het am:mdeirent van de kaner-

centrale den Haag te ontraden. Geel voor, tegen. Oranje V(X)r, tegen. Groen voor, te']enVerworpen.
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Dan korren wij bij de notie van de afdeling Breda die we willen cvemerren. Wenst

~e.rnand

daarover het woord. Niemanèl. Aldus besloten. 158 van de afdlë:' ling Vherden. Wie
wenst daarovP.r hAt woord, wie wenst- tOE' te lichten. Wij wj llen ontraden.
Jurg; Vb?rde.n.
Bij de eerdere beschouwing zag u

~~

kans benadrUkt dat de opstelling en de lijst voor

de gerreenteraden bij uitstek een bestuurlijke taak is en dat u het uitschakelen van
het bestuur tot de noodzakelijke gevallen wil beperken. Wij rrenen in 'Woerden en
blijken andere a.rrendemanten wordt het elders ook gevonden dat vanuit de ervaring
je aan de ene kant kunt constateren dëtt zich een ëtantal onverk.wikkelijklë:' toestanden
kunnen voordoen zoals het ontzet zijn va'1 de algerreen secretaris. Als ik praat over
m=nsen die duidelijk arrbi_ tie hebben om in de raad tP korren. Aan de andere kant
een gezonde praktijk va11 bestuursleden die bereid zijn om een lijst te gaan strlan
!".aar ec_l-lt strategische buffer als het echt ooit nodit m:d1t zijn. Dat houdt dus in
het enige wat u opvoert is in feite als ierrand zou manipuleren en in later stadium alsnog
in de ra_ad bereid zou zijn toe te treden. Non daarvoor heeft u een prachtig escape
ontdekt ik rreen elders in het stuk dus él.at is tP vermijden. Dank u wel.
Ji'l ik v!ilde om teclmische redenen vragen om a-rrenderrent 159 eerst in sterrming te
brengen en daarn.a 158. Ik heb verder geen behoefte aan een toelichting ma::>r dat
wilde ik u vragen.
Het woord is .::.an de heer Heinen Makreel.
Ja voorzitter de keuze=···
Voorzitter ik constateer dat er een serie rroties zijn die allemaal de bestuursleden die
op een niet verkiesbare plaats staan in het bestuur kunnen blijven. Ik vawijs weer
naar 22B als u :;;o:egt als dit wordt aangenerren rret de ene rrotie of met de andere dat
zal me een worst zijn dan bent u bij 22B bereid om 22B over te nerren. Motie 20S.
Ja. dat heeft u gezegd. Nee 209, 210 en 211. Dus wij rroeten het er nu over eens worden
of een bestuurslid wat op een niet verkiesbare plaats staat in het bestuur gewoon kan
blijven fungeren. Daar rroeten we het nu over eens worden. Hetzij rret de ene hetzij
rret de andere het zal mij een worst zijn, maar ik vind dit een cruxiaal punt, want dat
betekent dat die besturen ook groter blijven en dat de ronbesturen groter worden.
Dat heeft erg veel invloed op het al of niet hebben van deze verkiezingscanmissie.
Dat heeft grote invloed.

~

Ja voorzitter die amenderrenten en in welke volgorde er dan gestemd wordt. 158 tot en met
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161 die gaan alle.rraal over hetzelfde. Het is inderdaad een cruxiaal punt. We rroeten
ons allen goed bedenken dat dat vaak mensen zijn die toch in zo'n afdelingsbestuur
zitten die lokaal toch wel enige bekendheid hebben. Die gaan dan vaak als lijstduwer
als nunmer 29 en 30 op die lijst fungeren. Dat levert dan extra stemren op. Als
deze amenderrenten niet wordt aangenOIIEn zal dat in de toekomst bijna niet rreer gebeuren
en ik denk dat dat heel slecht is voor de partij.
Het woord is ja rrevrouw.
Ja ik onderstreep de woorden helemaal en ik zou het waarderen als de commissie het
over zou nerren. Haar bezwaar wat ze naar voren brengt dat wordt weggenOIIEn. Niet
verkiesbare karrlidaten, bestuursleden rrogen zich niet rreer op die kandidaatstellingsvergadering alsnog verkiesbaar tonen. Dat betekent dat het veel werkbaarder is deze
situatie. Ik wil dan ook met kracht pleiten voor dit arrenderrent en ik kan rre ook
niet voorstellen dat de commissie het er niet mee eens is.
Ik probeer, ik voel aan wat er toch leeft in uw vergadering. Ik denk dat we de hele
discussie over punt 11 vrijwel kunnen sluiten. Als een commissie en nou rroet ik even
links en rechts kijken als ik zeg ik koppel 158 aan 209 . Als we die beide cvemerren
dan denk ik dat de vergadering er goed rree kan leven. Ja is dat akkoord. Dan is dus

denk ik ook de rest van de discussie wij nerren 158 over. Maar 158 nerren we over
rret 209 en zijn dan, kOIIEn we dan denk ik makkelijker door dit punt heen.
van Nierop.
Mijnheer de voorzitter om conflicten te voorkorren is het dan niet verstandig om in
het reglerrent straks op te nemen dat iemand die eenmaal gekozen heeft om op een niet
verkiesbare plaats te staan er ook blijft. Daar gaat het namelijk over,
Dat kan niet in zijn algerreenheid. Er zou wel over te denken zijn om dat te bepalen voor
die afdelingsbestuursleden.
Voorzitter.
Maar dat hebben we gedaan.
Voorzitter rra.g ik bij acceptatie van 158 dat u neteen zegt 159 die vullen we in gekoppeld
met 209. Zegt u dat.
Dat hebben we net gezegd, dat is allemaal hetzelfde heb ik gezegd. De redaktie komt later
bij de uitwerking nu.
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Maar we hebben dus duidelijk begrepen wat er aan de orde is.
Toch nog even een punt. Zou dat niet dan beperkt kunnen worden tot de laatste plaats
omdat u zegt de voorlaatste en de laatste plaats van de niet verkiesbare kandidaten.
Voorzitter.
Nee want dan gaat het mij te ver.
Nee je hebt het in een eerder stadium beperkt. Het aantal verkiesbare kandidaten en
nu krijg je toch door die niet verkiesbare kandidaten dat die te hoog kunnen korren.
Voorzitter.
!k denk dat u nu het vertrouwen moet hebben in de cammissie dat hetgeen wat wij nu

hebben voorgesteld door 158 over te nerren, te koppelen aan 209 dat we dan met een goede
uitwerking bij u kunnen komen op 22 juni a.s.
M.eijeran.
Bovendien kan de laatste plaats niet de dertigste zijn maar ook wel de achtste, terwijl j«
er zeven nodig hebt.
Nee daar gaan we nu niet op in, dat is dan te veel inhoudelijk.

Ja graag een verduidelijking, want het is mij niet helenaal duidelijk. Het betekent dus
dat 159 ook rreegenarren is .
Ja dat betekent dat.
Want we praten niet over formulering, we praten over dit rrom::mt over wat er rraterieel moei
staan.
Ja rraar dat is een andere inhoud van 158 en 159.
Voorzitter. Wij nem:m dat rree nu.
158 nerren wij over, dan 159 die nerren we mee. En 160 nerren we mee, want narrelijk het prin·
cipe ligt nu bij het aanvaarden van het amenderrent van de afdeling Woerden. Kunnen we ons

daarbij vinden. Dan ga ik naar 161 dat is precies hetzelfde en die is dus dan ten opzichtE
van 158 rreegenomen. Dan kan de vergadering zich hienree vinden. Dan gaan we naar 162.
Dat is de kamercentrale den Haag.
Ingetrokken.
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Ingetrokken dank u wel. 163 Eindhoven. Ingetrokken dank u wel. 164 Breda.
Die trekken we in voorzitter met 179 •
164 wordt ingetrokken ook 179 • Dank u wel. Ik ga naar 165 de afdeling Haren.

Mevrouw aan u het woord.
Van Petersen uit Haren.
Ik wilde even zeggen en dat kan ik alleen maar casuïstisch toelichten de burgerrEester
van Haren is nanelijk tevens voorzitter van de karrercentrale. Dat is dus een praktisch
bezwaar.
Ja burgeneesters rroeten ook niet teveel voorzitters zijn. Maar dan kom ik op een ander
punt in deze vergadering cumulatie van funkties en daar zijn we nog niet over uitgesprake
Maar mag ik mevrouw wij ontraden dit arrendement. Mag ik dan aannemen dat u het intrekt.

Nee dan gaan

we stemnen. Geel voor, tegen. Oranje voor tegen. Groen voor, tegen.

Het is ve:rworpen. U zult dus een andere afspraak met uw burgemeester rroeten miken.
Ik ga naar 166 het arrendement van de ondercentrale Amstelveen. Wie wenst daarover het
woord.
van der Aa.
Dit is al eerder aan de orde geweest, maar het punt is dat de bestuursleden dat heb
ik straks ook al gezegd, waar het om ging in feite dat zijn degene die op een verkiesbare

plaats in principe terecht korren. Niet om de andere. Dus die andere met hun ervaring kunnen wel blijven funktioneren in het ene geval, en niet in het andere geval. Daarom ons
voorstel om het te verwoorden zoals hier in het arrendement 166 is genoerrrl. Waardoor zij
automatisch lid zijn van de commissie.
Ik denk bovendien dat het past in de geest van een aantal anendementen di.e al zijn
aangenomen of door de corrm:issie bij nader inzien zijn overgenomen of syrrpathiek
beschouwd. En die continuitei t van de bestuurder er toch meer inbrengen.
Dank u wel. Ja ik ben het e:J::ITee eens. In 158 hebben we duidelijk gezegd, maar dat beteken1
dat ik vind dat we aan 166 dat eigenlijk veel minder vcx:>rkomt nu. Bent u met mij van
mening. Dus ik zeg dan ik heb er wat minder rroei te met 166 te ontraden. Dus ik wil hem
niet overnemen omdat ik dat in 158 nu expliciet hebben geregeld.
Nee ter voorkoming van problemen is het beter om dit toch over te nemen.
dan blijft het principe gelijk en blijven wij als commissie dan deze motie
ontraden helaas.

Maar
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U wilt dan bereiken dat in zo'n geval waarin het eigenlijk niks uitmaakt waar het om een
paar rrensen gaat een bestuurslid uit zo'n kandidaatstellingsconmissie wordt gehouden.
Laten we dat toch niet doen, laten we dit toch gewoon overnenen.
Voorzitter.
Nee maar die man is wel in de markt dat

is helaas voor u.

Laten we dan st.enmm.
Ik denk dat het duidelijk is toegelicht dames en heren, wij blijven dit amendenent
ontraden. Ik breng het in stenming. 166 van de ondercentrale Amstelveen. Geel voor,
tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
We gaan opnieuw st.enmm. Geel voor, tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.

369 voor zegt het sterrbureau en 540 tegen. Dus het is ve:rworpen. Ik kom aan amendenent
167 van de afdeling Utrecht.
Voorzitter is het u opgevallen dat het stembureau steeds kleiner wordt.
Maar ze tellen goed, daarom duurt het misschien soms wat lang. Maar ik ga nu snel door.
Ik kom aan 167 van de afdeling Utrecht.
Mevrouw Kalle afdeling Utrecht.
Wij trekken het amendement in ten gunste van de nota van wijziging.
Dank u wel. Dan kom ik aan 168 van de ondercentrale Nijrregen, zie de nota van wijziging.
Nelisse, ondercentrale Nijrregen. Als 170 het haalt wat u aanbeveelt overigens zijn wij
bereid 168 in te trekken. En dat houdt ook intrekking van 182 en 183 in.
182 en 183, ja nou 170 hoop ik dat het haalt, maar wij willen het graag overnenen.
Ik kom nog aan 169. Wie wenst het woord, dat ontraden wij.
Mijnheer de voorzitter, afdeling Arnhem. Wij proberen in dit arrendenent te zeggen dat de
kandidaatstellingscammissie steeds een meerderheid dient te bestaan uit bestuursleden
van de afdeling aangevuld rret gewone leden. Dit rret het oog op de procedurebepalingen.
Uw

advies hieraangaande is dat u het ontraad want er noet geen sprake zijn van automatism:

benoeming noet geheel overgelaten worden aan de ledenvergadering. Wij zijn het niet helemaal eens rret het advies, want er is hier wel degelijk sprake van een benoeming door de
leden wanneer dit amendenent wordt aangenerren doch rret de in het arrendenent bedoelde
beperking .
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Dus er is derhalve geen sprake van een automatiSTIE. En dat doet u wanneer het heLe

afdelingsbestuur de gemeenteraad in wil.
Ons nader beraden.
Dan rroet dat nader beraad wel nogelijk zijn door het reglement en als u een bepaling
maakt die dat nader beraad niet rreer nogelijk maakt dan heeft dat weinig zin.
Meijeran.

En hoe bepaalt u de uitslag van de stemming als die ledenvergadering tussen de verschillende gegadigden die daarvoor een deel in zouden noeten een wat andere uitslag
geeft.
Maar dan hebben we toch een ledenvergadering die voor ons een nieuw bestuur kiest.
Want zij hebben het laatste woord.
Voorzitter.
Ik dacht dat het duidelijk is. Ik breng nu het arrenderrent in stemning 169.
Mijnheer de Haze Winkelman.
Ik denk dat we hier spreken over de principe richtlijnen en dat de conmissie heel mans
genoeg is om bij de uitwerking van het reglement bij deze problemen die ze zelf opwerpt
een oplossing te vinden. Iets in die nogelijke in maerderheid. Het is in ieder geval
zo dat dit een principe uitspraak van deze ledenvergadering zou zijn om toch op basis
van de continuiteit van de afgelopen vier jaar wat hier al vaak gezegd is bestuursleden
die dat toch als taak hebben om zo'n gemeenteraadsiraktie te volgen dat toch die basis
stabiliteit in zo'n cammissie aanwezig is om inderdaad in rreerderheid die conmissie
als die er dan is uit bestuursleden te laten bestaan. En daarom vind ik dit een heel
goed arrendement 169 .

Ja maar dat betekent dat u nu zegt dat er dan eigenlijk voor het woordje steeds bij
voorkeur had noeten staan, maar dat staat er niet.
De Ha ze Winkelman.

Laten we dan een arrendement indienen dat heeft de comnissie ook wel gedaan. Dan dien
ik dat amenderrent graag in bijvoorkeur.

Gaat Arnhem daan'nee akkoord, want u spreekt niet narrens Arnhem neem ik aan mijnheer
de Haze Winkelman.
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Arnhem.
Uiteraard gaan wij hiermee akkoord.
Akkoord dan hebben wij er ook geen problerren.
De heer van de Berg.

In die zin heb ik er problerren rree, we gaan naar 22 juni en dat is het weldra u wil het
niet geloven en voor die tijd is de kandidaatstellingscomnissie is al aan het werk.
En als de algerrene vergadering nou chaos zou willen veroorzaken dan noet het nu

gebeuren want al die afdelingen zitten dadelijk naar het aktiviteitenschema te kijken,
naar alle handelingen die vanuit het hoofdbestuur worden voorgeschreven en daar is dan
onder andere ook de voorstelling inzake de kandidaatstellingscomnissie bij. Ik moet
toch in de richting van de afdelingen iets zeer duidelijks kunnen stellen. We hebben

altijd in deze partij zeer duidelijke voorstellen gehad die in heel veel gevallen toch
niet voor zeer veel :rreningen vatbaar waren. Die eenduidigheid dat is een grote kracht
en ik vind als we nu eens een beetje van dit en een beetje van dat gaat worden waar
gaan we dan naar toe. Schrijft u nou aub voor hoe die kandidaatstellingscorrmissie eruit
moet zine, want de mensen in het land zitten daarrree. En dat zijn er rreer dan op deze
algemene vergadering.
Mijnheer de voorzitter het spijt mij ten zeerste uit de woorden van de heer van de Berg
terroeten verneroon dat de afdeling Arnhem erop uit zou zijn om chaos te ver:woorzaken.
Het gaat ons juist om duidelijkheid ten aanzien van, er zijn ontzettend ingewikkelde
reglerrenten ten aanzienvan die kandidaatstellingsprocedur. Het is goed als daar mensen
nee bezig zijn die daar al langer rree bezig waren en die daar in bekend zijn. Vandaar
dit voorstel.
Ik denk nu dat we rrooten ste:rrm:m en ik heb geprobeerd rre.ar ik kan mij ook vinden in de
woorden van onze algeneen secretaris, want die zitten errree. En daarom denk ik dat we
nu gaan stermen.
Mijnheer de voorzitter voor alle duidelijkheid, we gaan dus sterrmen over axrenderrent
van de afdeling Arnhem waarbij het woordje steeds vervangen wordt door bij voorkeur.
Akkoord dat is gewijzigd.
Maar voorzitter er kan volgens mij niet gesterrrl worden. A.ls narrelijk een aantal
bestuursleden verkiesbare kandidaat is waardoor de rreerderheid van de bestuursleden
eruit moeten en een nieuwe conmissie gevorm:i noet worden dan moet ingevolge de
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verwerping van amendercent 166 de ledenvergadering de ledenvergadering de kandidaatstellingscammissie doen en zijn niet bestuursleden automatisch lid van die commissie.
Dus dat wordt hierbij via een orrweg binnengehaald.

Voorzitter.
Nee maar technisch zou dat wel kunnen, dat rekensomnetje lossen we wel op.
Maar namelijk dit hele am:mdercent ik denk dat het nu erg duidelijk is. Ik denk voor
ons wel gezien de oprrerkingen van de algemeen secretaris ik ben van :rrening dat we
nu beter dat am:mdement in stemning kunnen brengen want dan geeft dat ook duidelijkheid bij de uitwerking van onze reglercenten. Want het is natuurlijk wel zo laat ik
u daar nog eens even op wijzen dat om een reglement te schrijven waarin je in dat
reglerrent zegt, in dat artikel bij voorkeur dan is je artikel bij voorkeur al niet
zo sterk. Akkoord. Ik breng nu in sterrrning Arnhem zoals het voorligt en is ingediend.
Geel voor Arnhem, tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Verworpen.
170 is overgenom:m. Wie wenst erover het woord. Niemand, niemand bezwaar. Aldus

besloten.
Mijnheer de voorzitter krijgen we nou geen sterrming over bij voorkeur.
Nee, dat doe ik niet neer dat is gepasseerd.

Maar dat is toch minder vergaand.
Nee dat is nu duidelijk.
Maar dat heb ik toch gezegd nadat de heer van de BERG gesproken heeft.

U brengt het aardig, maar daar kom ik niet neer op terug. Jk ga nu naar 171.
En 172 het arrendercent van de afdeling Arnhem.

Mijnheer de voorzitter het is mij echt niet duidelijk. Neem rre niet kwalijk dat ik u
in de rede val het is zeker niet mijn bedoeling om hier nog eens een keeriets te gaan
proberen, maar ik heb heel duidelijk gesteld na het betoog van de heer van de Berg
dat Arnhem het woordje steeds terugtrekt en ga praten over bij voorkeur.
Ja ik wil helenaal niet lastig zijn hoor, maar nu denk ik begeeft u zich op glad ;Ljs.
Want heeft u inmiddels uw ledenvergadering in Arnhem geraadpleegd.
U weet namelijk niet hoe Arnhem denkt.
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zijn hier officiele afgevaardigden en gemachtigden van de afdeling en ondercentrale

Arnhem en gemachtigd om de anen.delrenten zo goed rrogelijk te verdedigen.
voorzitter.
U doet dat voortreffelijk, naar ik ga nu toch echt door net 17l en 172. En 171 en
172 denk ik dat ik kan zeggen dat we gezien de aann.ame van 158 dit nu zullen neenenen.
Dat is ook net 173 het geval en dan ga ik naar de rrotie van de afdeling Zoeterneer.
Die willen we graag overnenen. Na de wijziging zoals die door ons in het advies is
gezegd.
Ik denk dat het juist is dat de afdeling Zoeterneer uitspreekt dat ze daar geen
bezwaar tegen heeft, dat us juist de intentie. Het is niet het juiste rronent dat hebt
u prirra onschreven en ik sta daar helenaal achter.
Prirra. 174 nemen wij over zoals wij het hebben aangegeven. Dan 175 het arrendenent van
de kanercentrale Gelderland. Dat ontraden we en wij zeggen kijk eensnaar die rrotie

Zoeterneer.
Ja naar wij zijn dustegen de wijziging vanhet Zoeterneerse. Het is dus zo dat nu ben je
dus zes weken voor de verkiezingen kunnen die bestuursleden dus allemaal hun werk doen.
Werven propaganda rraken. Anders als je direkt nadat de lijst is sarrengesteld kunt beginne:
weer net het voltallige bestuur dan heb je drie naanden om net het voltallige
bestuur alle werk te doen wat er in die tijd te gebeuren staat in een afdeling.
Meijeran.

we

hebben net 158 al een heel aardige neer rrogelijkheden voor bestuursleden gekregen

om te funktioneren. Maar het noment waarop weer in funktie gaan konen als ze tijdelijk
zijn teruggetrokken casu het moment waarop de kandidaatstellingseemmissie rroet blijven
werken dat is tot het wettelijke rronent dat je de lijst indient. Voor die tijd kan er
nog door allerlei omgtandigheden net die lijst wat rroeten gebeuren. Dat is inhoudelijk
mijn antwoord. Procedureel wou ik zeggen dat u toch iets te laat bent, ik was te vroeg
dat is dan rekenkundig ongeveer gelijk. Want bij 174 heeft afgevaardigde van Zoeterneer
insterrming betuigt net de wijziging. Narrelijk nadat je 174 zo net insterrming van de
indiener en net instemning van de vergadering en van onze conmissie hebt aangenenen is
175 niet denkbaar dat je daar nou weer op terug gaat konen dacht ik. M-ar inhoudelijk
heb ik dacht ik betoogd dat het ook helemaal niet hoeft. En dat het onjuist zou zijn
om voordat de lijst is ingediend te zeggen konen jullie nog naar even terug en dan is
er straks nog een akkefietje en dan kunnen ze nog net even zichzelf in de picture
brengen misschien.
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Nu de rrotie 174 is aangeno:rren, overgeno:rren, denk ik dat we net 175 geweldige probierren
zouden krijgen als we dat dan ook over zouden ne:rren. Dus ik ontraad 175.
We gaan stenm:m geel voor 175, tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.

Duidelijk veiWOrpen. Ik kom aan 176 die rrag ik weer rreenem:m bij 158. Dan kom ik
aan 177.
Heeft helaas iedere zin verloren en wordt dus ingetrokken.
177 is ingetrokken. 178 van de kamercentrale Gelderland.
178 is ingetrokken na verwerping van 142.
Dank u wel. 179 was ook al ingetrokken. 180 een amendement van de afdeling WOerden.
Ja mijnheer de voorzitter ik vind de reaktie onbevredigend, rrager rroet ik zeggen.
Ik dacht dat wij een duidelijke rrotivering hadden gegeven en ik wou dus graag stemren.
U vraagt stentning, wij hebben het ontraden zoals u weet. Jk kom aan 180 geel voor, tegen.
Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Verworpen. Wij korren aan het a:rrendem:mt van de
afdeling Amstelveen numrer 181. Wie wenst het woord.
Van Nierop.
Het voorzitterschap berust bij de voorzitter en het voorzitterschap van deze vergadering
zou het ook best kunnen als die voorzitter niet meedoet in die kandaatstellingsprocedure als kandidaat. Vandaar dit voorstel oorlat het andere voorstel wat u hebt ingediend
wat ingewikkelder is. En onweg vraagt om hetzelfde te bereiken.
Dank u wel. Ja de heer Haze Winkelman.

Ja voorzitter begrijp het voorstel ook niet. Waarom niet gewoon als de voorzitter van de
afdeling of kamercentrale niet meedoet waarom hij niet inderdaad dat zelf zou kunnen
doen. Jk zie dat niet zo nuttig dit voorstel.
Het woord is aan de heer Heinen Makreel.
Meijeran.
Ik dacht dat we rrogen verwachten dat de voorzitter van de karrercentrale ook wel weet
wie hij bij voorkeur zal benoemen en ik weet niet of de oprrerking van de heet de Haze
Winkelman die kant opging, maar die voorzitter zit er ook niet op te springen om in een
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aantal afdelingen een leiding te gaan houden van een vergadering waar dat niet nodig is.
Maar eenrraal in de situatie zijnde dan dacht ik dat dat de uitgenaakte instantie is
om hier in de regle.rrent straks die keuze te nogen naken. En dat je in een reglement
en dan bij voorkeur een bestuurslid ja en wie is dat dan wel. Een bestuurslid.
En als er nou

toch al wat problemen in die afdeling zijn en we hebben ook nog altijd

rrogelijkheden dat een partner al dan niet bom of lat of echtelijk gehuwd van een
gemeentekandidaat in het bestuur zit ik geloof dat je alle problemen voorkomt al
je het over laat aan de wijsheid van de kamercentralevoorzitters.
van Nierop.
Nou ik denk waarom zal je het noeili jk doen als het ook amkkeli jk kan.
U trekt hem niet in. Dan gaan we stenmen. Geel voor, tegen. Oranje voorm tegen.
Groen voor, tegen. Verworpen.
Dus

181 het arrenderrent van de afdeling Airstelveen is verworpen. 182 is ingetrokken.

183 is ingetrokken. Dan kom ik aan 184 dat willen we graag overnemen.

Nierrand

bezwaar. Aldus besloten. Dan gaan we naar 185 dat kan vervallen want wij nemen 184
over. Akkoord. Dan gaan we naar 186 van het amendement van de afdeling Nurransdorp.
Dat willen wij ontraden. Wenst ierrand het toe te lichten. Nierrand. Dan brengen we
het in stemning. Geel voor, tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Het
is verworpen. TI<. kom dan aan 187 dat is weer gezien 158 dat nemen we nee. TI<. ga naar
188 van de afdeling Airstelveen. Dat nemen wij graag over. Nierrand bezwaar. Aldus
besloten. TI<. ga naar 189 over van de kamercentrale den Haag overnemen voorzover de
-

·---

conmissie dit arnenà.e:rrent kan inpassen in het toekomstige tijdscherra. Kan den Haag zich
da.ariree vinden. Dan akkoord. Dan gaan we naar 190 dat is het amendement van de onder-

centrale Nijm=gen. Dat willen wij graag overnemen. Nierrand bezwaar. Aldus besloten.
Dan gaan we naar 191 arrendement van de afdeling Groningen. Dat willen wij graag ontraden.
Het zou interessant zijn om toch nog een nogelijkheid open te houden wanneer bijvoorbeeld
vlak voor de vergadering dat er nog verandering kunnen worden doorgevoerd. Wanneer wij
geHOOn zeggen van er noet direkt bij de uitnodiging gepaard gaan dan hebben we die
nogelijkheid niet m=er. Als we even kijken naar amendement 193 van de afdeling Snee.lç
misschien zijn dan de problemen die zich ogenschijnlijk voordoen dan te ondervangen
en dat ze ten tijde van de vergadering alsnog een bestuursadvies kan worden verstr;ekt.
Dat was het.
Maar 193 willen wij graag overnemen dus mag ik daaruit concluderen dat als u zegt dat

bij 193 cvemerren u 191 intrekt.
Want u zegt ik ben het m=t 193 van Sneek eens.
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Ik ben het inderdaad net 193 ben ik het eens, maar we rroeten narrelijk wel een rrogelijkheid openhouden arrrlat stel dat er inderdaad proble:rren zich voordoen en dat je het alsnog
kunt oplossen dan vind ik het altijd beter dat je net een bestuursadvies naar de ledenvergadering gaat. Vandaar dus dat ik er toch waarde aan hecht aan arrenderrent 191.
En die rrogelijkheid heb ik dan nog.

Maar het levert wel aanzienlijke problerren in het systeem dat de commissie zich

voorstelt namelijk de sanktie op het niet uitbrengen van een bestuurs- of commissieadvies dat als dat er niet is een gekwalificeerd aantal leden gerechtigd is om rret
een advies te kammen dat kunt u kwalijk conbineren rret een gelegenheid voor het
bestuur om al bij aanvang van de vergadering rret een advies te korren. Dus in het systeem
dat de commissie zich voorstelt is het noodzakelijk dat een geruirre tijd voor de vergader:
ing dat bestuurs- of commissieadvies er al is en wij kunnen dus nauwelijks anders dan de
vergadering adviseren om dit arrenderrent niet over te nerren.
Dat begrijp ik en de vergadering gaat natuurlijk ook wegen wat zwaarder is een sanktie
of zonder bestuursadvies korren.
Meijeran.
Een bestuur moet op tijd zijn werk doen en als hij dat verzuimd heeft dan dacht ik dat
een sanktie vanuit de leden nauwelijks een sanktie mag worden genoerrd, maar dat
je een deel van de problerren die de heer van de Berg heeft genoerrd ook daarin zitten
dat een bestuur helen:aal niets zegt en 5 voor 8 nog eens even rret een advies komt.
Een advies wat de rrensen niet kennen en dat is er nu uit en dat brengt u er weer in.
Voorzitter.
Ontraden wij , wij gaan stemren. Geel voor het arrendement Groningen, tegen. Oranje voor
tegen. Groen voor, tegen.Dat is duidelijk ve:r:worpen. We gaan naar 192 het arrenderrent
van de afdeling Rosmalen. Ontraden. Wenst ierrand toe te lichten. Niemand. Wij
vinden dat het moet ontraden. Ik zeg alle kleuren voor dit arrendement, alle kleuren
tegen. Ve:r:wo:rpen. 'Ne gaan naar Sneek 193 willen wij overnerren. Dan gaan we naar 194 will~
wij ontraden zie 191. Wenst ierrand nog het woord over 194. Nierrand dan alle stemren
voor 194. Alle stenmen tegen. Verworpen. 195 nerren we over. Ierrand het woord, iemand
bezwaar. Aldus besloten. 196 een arrenderrent van de afdeling Sneek. Wij ontraden.
Mevrouw Reesink van de afdeling Sneek.
U zegt daar onderin u zegt later u wilt Rosmalen en Oosterhout overoerren. Daar gaan we
helemaal mee akkoord, maar zij vragen hoe verder te handelen. Dan denk ik dat onze
zienswijze daar een keurige aanvulling op geeft. Want narrelijk 2 keer 24 uur vinden
wij te kort om onze leden te inforrreren.
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Stel dat op rraandag deze vergadering plaats vindt. Twee keer 24 uur dat wil zeggen
op zaterdag dat je dan je leden rroet gaan informeren en dat vinden wij een te kort
tijdstip, dan kunnen de leden zich niet beraden. Wij willen u een gedeelte tegerroet
korren en stellen voor het 50-50 te doen dan korren wij op

4~

maal 24 uur.

Meijeran.
Dat is een tweeverdienersbijslag of zoiets.
Voorzitter.
Nee mevrouw ik kan uw argumentatie wel begrijpen, maar niet delen. Ik ga stemren over

uw amenderrent 196 . Geel voor, tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Vei:WOrpen.
197 van de afdeling Rosmalen. Willen we graag overnerren. Nierrand bezwaar. Aldus besloten.
Dan gaan we naar het amenderrent van de ondercentrale Nij:rregen. Nu 197 is overgenaren
willen we dit ontraden.
Ja ik trek het in ten gunste van .
Dank u wel het wordt ingetrokken. 198 is ingetrokken.199 afdeling Groningen wie wenst
het woord. Intrekken dank u. Is ingetrokken. Dan kom ik aan arrenderrent 200 van de
kamercentrale den Haag. Zie de nota van wijziging. Het wordt ingetrokken. Ik kom dan
aan de rrotie 125 van de afdeling Leiden. Men heeft gevraagd dat te behandelenvoor 201
tot en :rret 205. Wie wenst het woord over de rrotie van de afdeling Leiden.
Dank u wel mijnheer de voorzitter. Het is misschien een klein beetje flauw deze rrotie,

maar in Leiden zijn wij van :rrening dat het uitgangspunt de openbaarheid zou rroeten
zijn, maar dat er van die afdelingen die er misschien op dit rro:rrent maar in de toekomst
misschien niet neer, maar op dit rrorrent nog rroei te :rree hebben dat ze inderdaad een ontsnappingsclausule zouden rroeten hebben. In tegenstelling tot het voorstel van de commissie namelijk het punt dat de beslotenheid het uitgangspunt is en dat afdelingen de
nogelijkheid hebben openbaarheid te rraken. Wij zijn dus echt van rrening openbaarheid
valt aan te bevelen met een ontsnappingsclausule. Ik denk dat dat in eerste instantie
voldoende is orrdat de rrotie op zich ook voor zich spreekt.
Wij hebben natuurlijk mevrouw gekeken analoog aan wat er al is besloten voor de eerste
en tweede kamer. Wilt u dat ook in uw beschouwing nog eens even :rreene:rren want het is wel
erg vervelend als de vergadering over eerste en tweede kamer wel openbaar zijn en de
andere dan niet. En daarom hebben wij ook ge:rreend dit te rroeten ontraden.
Ja voorzitter Boom van de afdeling Winsum. Ik wil toch graag nog eventjes ondersteunen
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de rrotie van nl..litll'Er 125 van Leiden. Wij zijn diverse keren in die kleine afdeling
geconfronteerd geweest rret het niet kunnen deelnerren van juist de rreest geinteresseerde
en rreewerke!rle leden aan stenmingen en ook dat er dus allerlei dingen naar voren konden
korren., die door de beslotenheid niet duidelijk werden. Wij willen graag ondersteunen
dat we inderdaad volledige openbaarheid komt.
Het woord is aan de heer Mei jeran.
Volledige openbaarheid bedoelt u toch alleen voor de kandidaten, maar het lijkt wel een
WDvergadering waar geen pers bij komt. Even voor de duidelijkheid. Kijk voorzitter
er staat in de rrotie van Leiden dat de huidige statuten van de partij op overeenkonstige
wijze rroeten worden aangepast. Maar de huidige statuten die hebben we niet gewijzigd
voordat op grond van het straks te nerren besluit dat overeenkomstig deze adviezen aan
de slag gaan rroeten gaan werken en volgens mij de secretaris het tijdschema enz. in
V&D rroet zetten. Dat hebben we ook nog niet gewijzigd als wij werken aan onze voorstellen
voor 22 juni. Als ik het goed zie komt het er op neer dat Leiden de beide alternatieven
die wij ook hebben rret een voorkeur een alternatief. Dat alternatief dat mag van ons
ook wegblijve, maar we hebben het rreegenonen. Leiden wil dacht ik de voorkeur en het
al ternatief Oirdraaien en dat geloof ik dat je dat statutair niet rroet doen, maar dat
je nu aan rroet sluiten in de normale, wat je normale bepalingen noemt bij de huidige
statuten en je kunt de wenselijkheid uitspreken om die weer aan te passen, maar
varuniddag zijn we daar niet rree klaar en op 22 juni ook niet. En dat je dus op dit
norrent de volgorde die wij prefereren als rren beide rrogelijkheden wilt hebben dat je die
volgorde rroet aanhouden en dat is bovendien het is natuurlijk alweer een aantal jaren
geleden maar somnige van u zijn erbij geweest dat in 1979 dit artikel is bekeken van de
aanwezigheid in de vergaderingen. Toen had de comnissie van toen een heel scala van
rrogelijkheden en die zijn van lieverlee afgeturfd totdat we kwarren rret iedereen erbij
maar de kandidaten niet. We gaan nu een stapje verder maar we houden ons bij de huidige
bepalingen. Ik zou sterk willen aanbevelen om 125 niet aan te nerren ook al heeft u nog
zoveel begrip voor onze al ternatieve regeling. Die kunt u dan als zodanig aannerren en
dan is er voor de afdelingen die dat willen niet saan de hand.
Dank u wel mijnheer Meijeran. Mevrouw.
Ik zou het erg jamner vinden wanneer uw conmissie deze notie niet zou overnerren.
Hoe de uitwerking rroet plaats vinden dat vind ik op dit norrent minder interessant.
Het meest interessante voor mij inderdaad is de uitspraak van deze ledenvergadering
meer een intensieverklaring, een principebesluit dat openbaarheid bij kandidaatstellingsvergaderingen gewenst is. En ik vraag dat rredeinderdaad gezien de vergaderingen die
we in het verleden in andere zalen over dit onderwerp gehad hebben.
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We zien langzaam maar zeker een wens ontstaan om die openbaarheid te bewerkstelligen.

Ik denk dat op het :rrorrent nu zich een gerede nogelijkheid voordoet om daar weer met
elkaar van gedachte over te wisselen dat het helemaal niet gek is om die intensie
uit te spreken. Dat betekent inderdaad misschien wat problerren met het aanpassen van
de regierrenten en rret de statuten,

nE.ar

ik neem aan dat wanneer wij hier als ver-

gadering de intensie cvemerren dat uw oommissie ongetwijfeld in staat geacht rroet
worden om welke tennijn dan ook daar voorstellen voor te doen om dat in goede
werking in het verhaal door tevoeren.
Mevrouw dank u wel voor uw toelichting. Wij vinden als oommissie dat dat niet kan
ten opzichte van de uitspraken die eerder zijn gedaan. Dus daarom breng ik nu uw notie
in stenming. Wij ontraden de notie. Geel voor, tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor,
tegen. Ve:r:worpen. Ik kom aan de notie afdeling Spijkenisse punt 20. Wij ontraden die.
Wie wenst toe te lichten. Niemand. Dan brang ik nu in sterrming alle kaarten voor deze
notie. Alle kaarten tegen deze notie. Ve:rworpen. Ik kom aan het amenderrent van de
afdeling Oud-Beijerland wat wij ontraden. Wie wenst toelichting.
van der Kluit afdeling Oud-Beijerland.
Wij hebben om te beginnen met enige verbazing geconstateerd dat u ons amenderrent zonder
enige notivatie gehonoreerd heeft met het predikaat ontraden. Vandaar dat we toch nog
enige toelichting willen geven. Dat arrenderrent is eigenlijk een rrengvm:m van twee
voorstellen nl.IIIIt"er 20 en 21 waarbij wijdat numrrer 20 wat te weinig tegerroet komt aan
die wens naar rreer openheid en waarbij wij vinden dat voorstel 21 duidelijk te ver gaat.
Niet arrdat wij die uitbreiding van openbaarheid niet terecht vinden. Integendeel dat
juichen wij toe. We zien echter een aantal praktische bezwaren mijnheer de voorzitter
die ons voldoende ernstig lijken om dit voorstel te rroeten afwijzen. Want stelt u zich
een kandidaatstellingsvergadering voor waar in het bijzijn van een kandidaat over die
kandidaat gediscussieerd wordt en hij kan dan ook nog eens aan diezelfde discussie
deelnerren. Wij zijn van rrening dat zo'n discussie eigenlijk niet open en vrij kan zijn.

En dat hij op zijn rrûnst kan leiden tot pijnlijke confrontaties met kennissen en
politieke vrienden die later nog wellicht wel overbodig zouden blijken -te zijn ook.
Maar ondertussen wel de onderlinge relaties danig zouden verstoren. Ons arrenderrent
probeert eigenlijk een redelijk midden te vinden tussen die twee uitersten.

rn

onze

visie en ons voorstel krijgen de verkiesbare voorlopige kandidaten wel de gelegenheid
invloed uit te oefenen op de gang van zaken in de kandidaatstellingsvergadering zonder
dat daar de geschetste nadelen door hun fysieke aanwezigheid aan de orde karren. Ik dank
u wel.
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Dank u wel. De heer Heinen Makreel.
Ja voorzitter het voorstel van OUd-Beijerland zoals het nu luidt dat is dus dat de
betrokkenen in ieder geval wel nogen :rreesternrren dat is in ieder geval in strijd rret
wat er op dit nonent in de statuten staat. En het staat niet alleen in onze statuten
dat het niet mag die zouden er dan in ieder geval voor gewijzigd worden als ze dat wel
zouden willen, maar er zijn vele andere regelingen ook aan te wijzen waarin dergelijke
bepalingen zijn opgenam:m. Ook bijvoorbeeld in diverse wettelijke regelingen kunt u
zien dat rrensen niet rrogen neestenmen over dingen die hun zelf aangaan. En dat dit
een onderrocratische bepaling zou zijn dat kan ik eerlijk gezegd niet inzien. Ik zou
de vergadering willen aanraden om dit amendement niet over te namen.
Akkoord wij gaan over tot stemning. Geel voor Oud-Beijerland, tegen. Oranje voor, tegen.
Groen voor, tegen. Het is verworpen. Ik kom aan 20 3 een notie van de afdeling Alphen
a/d Rijn. Wie wenst het woord. Niemand. Dan ontraden wij die zoals u hebt gezien.
Alle kleuren voor deze notie, alle kleuren tegen. Is verworpen. Dan korren wij aan
204 amendement van de kamercentrale den haag en het woord is aan de heer de Haze
Winkelman. U hebt gezien dat we het helaas rroeten ontraden.

Ja hoew-el we u nog zo wilden steunen. Maar ja deze notie is het spiegelbeeld van de
discussie die we net hebben gevoerd. We zullen daar maar gewoon op rroeten stemren.
Het leek ons beter om het zo te doen.
We gaan stemnen. Geel voor, tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Verworpen.

We korren aan 205 amendement afdeling Woerden. Wie het woord.

Ja voorzitter ik begrijp de reaktie onder205 niet geheel na de uiteenzetting net van
de heer Heinen Makreel die daar stelde dat inderdaad diverse punten in de statuten en
ook elders omschreven is dat het gebruikelijk is dat men niet stemt over een zaak waar
men zelf bij betrokken is, zelf belanghebbende is. En dus ik denk dat de reaktie onder
205 wat voorbijgaat aan het oogmerk van het amendement van de afdeling Woerden die enerzijds zeg maar onderkent dat het inderdaad wenselijk kan zijn of zelfs wij vinden
persoonlijk wenselijk is dat betrokkenen en kandidaten aan de beraadslagingen kunnen
deelnemen. Dat dingen die daar gezegd worden anders eventueel toch via een orrweg bekend
raken. Wij pleiten wat dat betreft voor openheid en direktheid, maar wij vinden het
niet correct dat men zelf meestemt.
Het woord is aan de heer Heinen Makreel.
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Ook die regeling die we in punt 21 voorstellen zou wijziging van de statuten noodzakelijk naken. Daarna krijg je dus de vraag tot hoever wil je gaan en het argurrent
van de corrmissie is geweest van nou ja als ze er dan bij zijn laten we dan ook maar
konsekwent zijn en de rrensen de volledige rechten van de deelnemers aan de vergadering
geven.
Misschien voorzitter nog een argurrent. Er zijn rreer rrensen in de vergadering wel aanwezig
die niet rrogen sterrme:n. Narrelijk in afdelingen rret rreer gemeentes doen zich die situatie.
voor.
Het is een beetje een kwestie van srna.ak dat geef ik direkt toe.
Wij blijven bij het ontraden ik denk dat dat het zuiverste is. Geel voor, tegen. Oranje
voor, tegen. Groen voor, tegen. Het is ve:rworpen. We gaan naar arrenderrent 206 van de
karrercentrale Gelderland. Dat wordt door ons ontraden.
We trekken 206 en 207 in.

Dank u wel. 206 en 207 worden ingetrokken. 208 zie nota van wijziging kan dat ook worden
ingetrokken. Dank u wel. Dan ga ik naar 209, dat stellen wij voor over te nemen.
Dan gaan we naar 210 dat ontraden wij zie 209. Dat is een logisch gevolg. Iedereen
akkoord :rret het ontraden van 210. We gaan naar 211 dat wij willen overnemen. Akkoord.
Aldus besloten. We gaan naar 212a:rrendement van de afdeling Vught. Dat kan vervallen
zie 213. Want als we 213 overnemen hebben we geen behoefte aan 212. Wil de afdeling
Vught intrekken. Niemand aanwezig. U bent akkoord :rret vervallen. Niemand wenst stenming.
Aldus besloten. 213overnerren. Akkoord. Niemand bezwaar. We gaan naar 214 dat wordt door
ons ontraden. Ondercentrale Nij:rregen.
Mijnheer de voorzitter daar kan ik inkomen, rna.ar dan bent u het ten onrechte die leden
van de kandidaatstellingscornnissie vergeten in artikel 14 • Want daar rrogen ze niet eens
aanwezig zijn. Artikel 14 van

UN

oorspronkelijke voorstel. Daar rroeten ze dan volgens

mij ook bijstaan.
De heer Meijeran heeft het woord.

Wat ik er uit mijn hoofd van weet is het zo dat leden van de kandidaatstellingsconmissie
niet in dezelfde afdeling hoeven te wonen. Dat is uitdrukkelijk voor de kleine afdelingen
of voor de whise old man van buiten. En wat wij in 14 '.Vat dat betreft. Son:y de leden
van de kandidaatstellingscorrmissie kunnen ook van buiten de afdeling korren. Als wij
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ze in 14 nochten hebben vergeten dan zullen we dat verzuim :rret uw toesterrming herstellen, rna.ar het zou onjuist zijn om nou bij punt 25 wat te gaan schrappen wat erin
hoort. Dus punt 14. Ja daar gaat het over het noe:rren van narren en bijwonen van deelnemers aan de kandidaatstellingsvergadering. Het spreekt vanzelf onze adviezen zijn
toch al wat uitvoerig dat rna.g ik de afdeling Naarden gaarne :rreegeven en wij hebben

ons wel getracht te beperken tot datgene wat we op een bepaald rro:rrent enige wijziging
in brachten en verder zit de sarrenhang er duidelijk in. Dus als je ergens in punt 12
of 11 gezegd hebt dat leden van de kandidaatstellingseemmissie :rreedoen en leiding geven
en van buiten de afdeling kunnen ko:rren dan hoef je dat niet te noe:rren apart bij
punt 14 van ons advies rna.ar wel bij het desbetreffende regle:rrentsartikel en daar zullen
wij en onze ambtelijke assistenten op toezien.
Ik rroet nu toch wel even de spreker van Nij:rregen ook toch wel gelijk geven. Er staat
ook en het bijwonen van en deelne:rren aan de kandidaatstellingsvergadering. Daar rroet die
commissie bij, daar hebt u gelijk in. Dat ne:rren we :rree akkoord.
Maar dan rna.g wat mij betreft 214 daarna vervallen.
Dank u wel dus wij ne:rren het :rree bij 14. En arrende:rrent 214 vervalt, wordt ingetrokken.
Dan gaan we naar 215 van Arcen en Velde wat wij willen overne:rren. Nierna.nd bezwaar.

Aldus besloten. Dan gaan we naar 216 van Arcen en Velde wat wij willen overne:rren.
Nierna.nd bezwaar. Die :rrevrouw heeft bezwaar.
Een iets te sterk woord misschien. Ik zou het toch wenselijk achten dat het gaat om

interpretatie van het regle:rrent dat er een zekere coördinatie is dus dat als ka:rrercentral·
es zoiets hebben meegemaakt dat ze daar bijvoorbeeld in het hoofdbestuur over infor:rreren.
Verschillende keren kan hetzelfde probleem zich voordoen en dan kan dat teruggekoppeld
worden. Dan kan dat bijvoorbeeld een wijziging inhouden. En verder vraag ik :rre af wat
het afdelingsbestuur c.q.

verkiezingsco~ssie

is. Dat zal wel de kandidaatstellings-

corrmissie zijn. Dat is even een tekst hoor. Maar ik dacht dat die coördinatie misschien
wel belangrijk is dat niet alle ka:rrercentrales, ja ze rrogen dus aparte beslissingen
ne:rren rna.ar een coördinatie is natuurlijk wel wenselijk.
Dank u wel, die oprerking ne:rren wij :rree :rrevrouw. W2 ne:rren het over zelfs want u hebt
gelijk wat betreft de redaktionele verkiezingscommissie daar zijn wij fout.
Voor de rest ne:rren wij het over en de aanvulling van :rrevrouw ne:rren wij :rree.
'We gaan nu naar notie 217 van de ka:rrercentrale den Haag betreffende de discussie over

de provinciale staten. Wie wenst het woord over 217. Wij ontraden dat want wij zeggen
die naar 131. Ik denk dat dat kan worden ingetrokken nu.
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Ja wordt ingetrokken door den Haag. 218 is ingetrokken. 219 van den Haag dan zit:en
we met hetzelfde probleem.
Mijnheer de Haze Winkelman.
Met dien verstande dat dat kan worden overgenomen, want dat is daarnet ook aangenomen
voorzitter.
Ja u hebt gelijk, prima akkoord. 220 van Gelderland was ingetrokken. Dan gaan we naar
221 van de afdeling Deurne dat willen we overnemen nadat de verkiesbare geachte is
vervangen door willekeurige. Kan men zich daarin vinden. Geen probleem aldus besloten.
We gaan door 222. Afdeling Sneek dat willen wij graag ontraden. Mevrouw.

Ik snap uw advies niet want u zegt daarin dat u te weinig mensen daar een beslissende
invloed hebben, naar dat is volgens ons niet. Wij willen eerst even rectificatie aan
het geheel toevoegen dat ondercentrales gesnapt moeten worden want die zijn bij
staten centrale verkiezingen worden alle ondercentrales statencentrales dus daar zijn
wij de fout ingegaan. Maar de statencentrale is zeker zo belangrijk als de karrercentrale.
En daarom vinden we dat die toegevoegd moet worden. U zegt geen beslissende invloed

op het verloop van de procedure, naar naar onze mening stelt de statencentrale de
lijsten sarren en treedt de karrercentrale alleen regulerend op, bundelend en vatten sarren
naar stellen zelf géén lijst samen. Vandaar dat wij dus pleiten dat de statencentrales
daarbij toegevoegd worden.
Dank u wel mevrou.r. Het woord is aan de heer Meijeran.
U zou wat het laatste betreft gelijk hebben als u straks een ander advies van ons
verwerpt, naar wij gaan er juist vanuit dat de invloed van de statencentrales wordt be-

I,

perkt en dat die van de karrercentrales wordt vergroot. En dat dan provinciecentrales
worden en dat we daar geen bestuursleden moeten hebben die betrokken zijn bij de kandidaa
stellingsprocedure.

En die op de lijst zouà.en willen komen. Maar er is nog iets anders.

Bij de gemeenteraad hebben we een uitsluiting gemaakt omdat iedereen persoonlijk zich
kandidaat kan stellen. Bij de Staten zul je nog altijd een afdeling en straks een statencentralevergadering bereid rnoeten vinden om je op die lijst te zetten. Dus de vraag
aan alle statencentralebestuursleden of ze als ze gevraagd zouden worden een plaats
zouden aanvaarden die gaat ons te ver in de regulering. Dat zou er niet aan willen toevoegen. Voor de kamercentrale zit er veel meer beslissende invloed over de hele procedure
op het advies dat straks aan de karrercentrale wordt gegeven die in onze visie de lijst
samenstelt. Gelet op wat de statencentrales hebben ingebracht ui teraard, naar niet met
een beslissende betrokkenheid van de statencentralebestuursleden.
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We hebben geneend ook een beetje rekening te houden Iret het feit dat de algenene

vergadering niet zo heel lang geleden incompatibiliteiten toch tot het uiterste wilde
beperken. We hebben er bij de gerreenteraad wat aan toegevoegd. We hebben er hier
bij de kamercentrales wat aan toegevoegd en we dachten bij de statencentrales
dat we daar ons van konden onthouden orrrlat het teveel uitsluitingen zouden kunnen
worden van toonsen die misschien helemaal nooit kandidaat gesteld worden enx.
De heer van de Berg.

Voorzitter om ve:r:warring te voorkOlreil in een deel van ons land zijn ondercentrales
identiek aan statencentrales, maar dat houdt tevens in dat het in het andere deel dat
niet identiek is. Ik denk dat reen dat even in de gaten rroet houden. Daarmee komt er
vaak verwarring en praten IrenSen over statencentrales alsof het ondercentrales zijn
en ondercentrales alsof het statencentrales zijn. Maar we praten over twee aparte
instituten.
Akkoord maar dat heeft mevrouw al gesnapt. Maar ik denk mevrouw gezien de toelichting
van de heer Mijeran, wat doet u met uw IIDtie. In stemning brengen of trekt u hem in.
Ja ik wil hem wel in stemning brengen en ik ben overigens van Irening dat bij Statenverkiezingen alleen maar statencentrales bestaan en geen ondercentrales Ireer.
Dat is juist.
Dus vandaar dat ik de ondercentrale bij ons wilde schrappen want er zijn wij de fout
Iree

ingegaan, dus dan begrijpen we elkaar toch goed.

Maar we brengen toch in sterrming, want wij blijven toch de IIDtie van Sneek ontraden.
Geel voor Sneek, tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Verworpen.
We gaan naar karrercentrale Lirrburg. Limburg willen we graag overoerren. Niemand wenst

daarover het woord. Aldus besloten. We gaan naar de IIDtie van de afdeling Zoetemeer
die willen we overnemen na wijziging van de definitieve vaststelling van de kandidatenlijst in de dag van de kandidaatstelling. Ja dat hebben we bij de gemeenteraad ook gedaan.
Niemand beZW'aar. Aldus besloten. Dan krijgen we airendement van de afdeling Sneek.
Die kan naar onze mening vervallen. De conmissie zal bij het opstellen van de regierrentteksten hiernee wel rekening houden. Dank u wel Irevrouw. Dan is ook de IIDtie 225 ingetrokken waarbij toch rekening houden straks bij de behandeling. Ik kom aan 226 de
kamercentrale den Haag die hebben we ontraden, maar dat is ook bij de geireenteraad
geweest dus ik neem aan dat den Haag intrekt. Dank u wel.
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We gaan naar 227 van de kamercentrale den Haag dat willen we graag cvemerren.

Maar als we het woordje of rrogen wijzigen in en.
Ja voorzitter dan begrijp ik het niet of u niet. Want het ging er juist om dat die
wij ze van publicatie wat verstaat u daar precies onder. Als je dat via het convoc-at
rroet doen wat in vele afdelingen of kamercentrales of de periodiek tot stand rroet
komen dan betekent dat dat er nogal wat extra kosten aan gemaakt rroet worden terwijl
toch relatief weinig mensen daar behoefte aan hebben. Vandaar dat we hebben voorgesteld

om een rrogelijkheid te maken oorlat dus ofwel publiceren ofwel bij een vast punt af
te laten halen. En als u er nou en van ma.akt dan schieten we weer niets op.
Het woord is aan de heer Heinen Makreel.
De bedoeling is dat in ieder geval een publicatie in de een of andere periodiek zal

rroeten plaats vinden die de leden dan in huis krijgen alternatief. Het rroet zo zijn
dat ieder lid ruimschoots in de gelegenheid gesteld wordt om van deze zaken kennis

I\

te nerren.
Ja ma.ar dat kost dus handen vol geld aan alle afdelingen. Dat is een en in de tweede
plaats interesseert het zo vreselijk weinig rrensen iets dus de rrensen die het dan interesseert die kan je via het reguliere periodiek erop attenderen dat ze het ergens bij de
secretaris af kunnen halen of toe laten sturen, ma.ar dan zijn de kosten te overzien.
Terwijl als je het nu in iedere periodiek rroet gaan publiceren dat gaat dus per jaar
duizenden guldens kosten.
Als het wordt gepubliceerd in een periodiek dat toch uitgegeven wordt.
Ja ma.ar dat komt tegen die tijd niet meer uit, want dan is het zOIIEr.
Nou we dienen wel een declaratie in bij het hoofdbestuur.
Nee want de algerrene vergadering gaat nu bij uw arrenderrent sterrrren. En wij blijven ontrad~
Het ma.g misschien toch wel even het is nu toch erg laat geworden dus het kan best wel.
Ik vind het namalijk een heel aardig onderwerp. Mag ik het zo eens even vertalen als we
nou eens in de partij niet publiceren in V&D want dat kost dus ook geld het technisch
advies en er zou alleen in staan op aanvraag te verkrijgen. Zou u daanree gelet op deze
discussie, want u rroet altijd weten dat somnige dingen hun gevolg kunnen hebben, zou u
daanree kunnen leven.

I
\
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Nou ja dat is in wezen wat ik zeg.
Ja u zegt het en ik ken u nu u meent het ook. Want het houdt in dat je als je dat
eventueel niet wilt doen op dat provinciale niveau. Ik persoonlijk maar dat is nou
even los van het feit dat ik hier nou in die commissie zit, ik persoonlijk kan dat
wel volgen, maar dan m:::>et u eraan denken dat je dus en op het geneentelijke en op het
landelijke niveau wellicht dezelfde ontwikkeling zou kunnen krijgen.
Ja dat zien we dan wel weer.
Nee dat zien we dan niet\deer. Dat zijn de gevolgen. Ik denk toch dat we gezien de tijd{/
gezien het standpunt dat ik blijf bij de mening van de cammissie dat we het wel willen

N

overnemen maar of in en, maar we komen daar in het reglement op terug.
Ja voorzitter ik vind het prima om daar bij het reglement op terug te komen maar als
dit zo u neemt het helemaal niet over. U zegt wel dat u het overneemt maar dan doet u
een voorstel wat het nog erger maakt, dus u neemt het niet over net andere woorden en
als dit voorstel zo wordt aangenomen zoals u het heeft overgenaren dan gaat dat een
heleboel afdelingen een hoop extra geld kosten.
Waar het om gaat voorzitter dat is dat de leden niet alleen in de gelegenheid gesteld
m:::>eten worden om een exerrplaar op te vragen, maar ze m:::>eten ook weten dat ze in die
gelegenheid zijn. Dat is het punt. En wanneer u alleen ergens op een partijbureau
een hele sta:pel van die dingen heeft liggen en niemand komt er een halen orrdat niemand
weet dat ze er liggen dan is natuurlijk niet aan de publicatieeis voldaan. En de
gedachte van de comnissie zijn dat er zeker gesteld m:::>et worden dat ieder lid, niet alleer
het kan hale in abstracte, maar dat hij ook weet dat hij het kan halen.
Meijeran.
Daar komt nog iets bij voorzitter als ik even mag. Die publicatie is niet alleen iets
wat een geinteresseerd lid eens gaat opvragen, maar het is een publicatie die aan de
afdelingen m:::>et worden gezonden. En ik dacht dat onze bewoordingen publicatie in elke
provincie niet in hoeft te houden dat het voor elk lid ook thuis wordt bezorgd. Maar
ik dacht wel dat elke provinciecentrale die neer dan een afdeling omvat en met provincie-

centrales zou dat altijd het geval zijn dat die er wel voor moet zorgen dat de afdelingen
over het technisch advies beschikken dat straks op de vergadering door de afdelingsafgev-ardigden m:::>et worden opgevangen. En ik heb het idee dat dat voor de provincie

Zuid Holland ondanks de duizenden guldens die het zou kosten volgens u best nee zal
vallen om dat nee te nerren in de publicatie die toch regelrnatig in deze kandidaatstellinq.:
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procedure aan afdelingen zal rroeten worden gedaan.
Ja ik denk dat we het wel eens zijn, want de WG>Orden van de heer .Meijeran ZlJn juist op
zich. Natuurlijk als je het publiceert dat het er is dan rroet je het ook de rrensen
opsturen. Als u dat enree bedoelt dan zijn we het eens, naar dat vind ik niet zo
duidelijk uit uw arrenderrent. Maar op zich zijn we het erover een en daar ben ik blij om.
De

heer Storm.

Het bleek heel duidelijk uit de toevoeging van de heer Heinen Makreel voorzitter dus als
we het in die geest overgenamen kunnen achten dan is het probleem uit de wereld.
Ja akkoord. Aldus besloten. Dan 228 de rrotie karrercentrale Gelderland die wij ontraden.
Voorzitter 228 kamercentrale Gelderland is geboren uit het feit dat de laatste keer en
de ellende die we toen gehad hebben. Toen kwam het advies van het hoofdbestuur
op 10 decerrber en toen bleek dat de kieswet totaal anders was dan dat die vier jaar
daarvoor geweest was. Toe kwamen we in grote problemen want toen kregen we van het
algemeen secretariaat pas hoe die kieswet nu was. Dat wisten wij als kamercentrale niet
en we zouden graag van de algemeen secretaris voordat wij het technisch advies
over samenstelling van die lijst rroeten rnaken als kamercentralebestuur die regeling van
die kieswet hoe al die statencentrales ingericht zijn van lijstveibindingen en hoeveel
namen op een lijst

en al die toestanden dan al hebt. Als ik die toezegging van de

algemeen secretaris kan krijgen.
Nou in de eerste plaats denk ik dat de algemeen secretaris kunnen vragen om indien die
kieswet wijzigt hij dat nog eens een keer in de rrededelingen aan de afdelingen expliciet
aangeeft, van rrensen let er op het wordt gewijzigd. Maar ik denk ook dat het juist voor
een voortijdig overleg te hebben Iret de leden van de fraktie dat u dan nog veel Ireer kans
loopt dat die het ook weten.
De

fraktie wist het niet.

Dan rroeten ze daar wel meer in het vervolg op letten. Het is hun eigen positie. Ik kan
daar niets anders op zeggen. Dus daarom blijven wij het ontraden.
Ja ik wil wel toezeggen dat ik eens Iret de algemeen secretaris in discussie zal treden
hoe ik dit dan rroet oplossen. Maar het probleem was wel dat ook bij mij die wijzigingen
niet bekend waren, hoewel ik bij andere instanties daarom gevraagd had en op een zeer
laat liDITent het een en ander hoorde. En verder wil ik niet in details treden.
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En toen ben ik ogenblikkelijk in de pen geklormen dus dat is de werkelijkheid.

Akkoord. Maar met die toezegging kunt u hem nu intrekken. Akkoord. Ingetrokken.
229 kaTIErcentrale Gelderland, dat willen we graag aanhouden. De conmissie zal bij de
uitwerking van het tijdschema hienree rekening houden. Kan de kaTIErcentrale da.a.rrree leven.
Dank u. Aldus besloten. Ik kom dan aan 230 van Airstelveen die wij willen ontraden.

Wenst iemand daarover het woord.
Ja ik wil het woord. Het nieuwe advies 9 is langer dan het oude advies. Als u zegt dat
het geen wijziging inhoudt dat stel ik voor in het kader van de deregulering om het
oude te laten staan. Wat hebben we aan een uitbreiding van voorschriften.
Niemand meer het woord. Het woord is aan de heer Meijeran.
Het is alleen maar terwillen van de voorlichting aan de leden en afdelingen dat er
wat meer wordt voorgeschreven dat :persé aan gedacht rroet worden als je een technisch
advies samanstelt en dat is conform wat we bij de tweede kamer ook hebben afgesproken
en ik zou de vergadering dus sterk willen ontraden om iets wat we bij de tweede karrer
dan gereguleerd hebben oorlat het een nuttige uitbreiding is om dat bij de provinciale
staten niet te doen.

~1en

zegt al of niet een advies op een bepaald aantal punten en

daar kan man een aantal punten zeggen daar zijn we niet voor, dat nemen we niet rree.
Maar we rroeten even aan alle punten denken. Dat is de bedoeling en alles wat er nu
in opgenomen is kon men ook in het technisch advies opnemen onder de hudige bepaling
en alles wat man verder nog kan bedenken en nuttig vindt kan men ook bij de nieuwe
opsorrming die is niet limitatief. Er rroet tenminste het volgende instaan en dan denkt men
tenminste aan die punten die van belang zijn. Dat lijkt me een logische zaak.
Ik ben het niet eens met uw uitleg want in het kader van 232 en de toelichting die
hierbij staat blijkt dat er duidelijk een centralisatie is van het geheel. Daarom zeg
ik ook waarom rroeten er nu meer voorschriften komen als het met minder ook kan orrrlat

u zelf stelt dat het geen wijziging inhoudt. U gaat steeds meer voorschriften opleggen
en dat gebeurt aan alle kanten, dus daarom laten we het bij het oude houden.
Voorzitter dezelfde intentie heeft bij ons meeges:peeld door de indiening van 231.
Ook wij hebben dus gezegd kan, dus de rrogelijkheid scheppen tot. al die dingen die u
opsomt. Ook wij vinden dat er veel te veel regulering wordt voorgeschreven.

Helaas blijkt in het verleden dat het nodig is en het is ons ook door de algemene
vergadering gevraagd om verbetering aan te brengen van de huidige reglementen.
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En dat hebben we hier.rrede nagestreefd. Conform dus ook al de behandeling van de

adviezen die wij hebben gehad bij de behandeling van adviezen voor de tweede kamer.
Maar verbetering dat wil niet zeggen uitbreiding.
:Nee maar dat doen we niet. We hebben dit er echt bij nodig.
Ik denk dat het nu niet nodig is orrdat de kieswet nu toestaat dat er veel rreer namen
op de lijst rrogen konen. Die wijziging die we toen dus de laatste keer op het erge late
ogenblik ineens gekregen hebben die schept de rrogelijkheid om veertig namen op de lijst
te zetten.
Dat heeft hier niets nee te TIEken helaas. Jk ga nu sterrm:m.
Je kunt narnelijk niet de verschillende onderdelen verschillende afdelingen binnen een
provincie vrijlaten om het op verschillende rnanieren te gaan doen. Dus daarom rroet het
in het technisch advies staan.
Helaas, ik breng 230 wij blijven ontraden het amenderrent van de ondercentrale Amstelveen.
Geel voor, tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Verworpen.
Het amenderrent van de ka.mercentrale Gelderland 231. De discussie is geweest
Wij trekken in nu.
Ingetrokken dank u wel. We gaan naar amenderrent van de ondercentrale Airstelveen.
Straks had ik het over deregulering . Jk heb het nu over centralisatie. Het zijn narnelijk

twee punten regulering en centralisatie. U predikt overal deregulering en decentralisatie
rnaar het tegenovergestelde is het geval. Jk geef toe een aantal jaren geleden was dat
gebruikelijk. Hoe neer macht bij hetzelfde orgaan hoe beter dat is. Wij hebben nu een
regeling in de kandidaatstelling die het rrogelijk maakt om op vrijwillige basis samen te

werken. Als er een aantal kamercentrales zijn die dat niet willen waarom rroet die rrogelijl
heid worden opgenaroon om dat te doen.
Ja als u praat over deregulering dan denk ik dat dit juist een goed punt.
Nee ik heb het nu over centralisatie.

Centralisering oh want narnelijk hier komen twee vergaderingen minder en twee artikelen.
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Nee maar juist in de huidige regeling zoals die bestaat is er minder mogelijkheid

om in te grijpen in de lijsten van de statencentrales. Dat wordt nu door die
gEMOne neerderheid in de karrercentrales zoals nu naar voren gebracht en dat wordt
trouwens ook bij de toelichting gesteld van de kandidaatstellingscornrnissie dat
het duidelijk de bedoeling is om de invloed van de statencentrales terug te dringen.
Ik ben het er niet eem eens orrrlat de statencentrales als basis hebben de kieskringen
in de kieswet. Waarom moet dat princiJ?9 wat er is ve:rworJ?9n worden door een centralisatie
naar de provinciecentrale.
Dank u wel het woord is aan de heer Heijeran tot slot.
Ik zal het kort maken voor degene die nu al willen sterrrren. Kijk het is precies toch ook

~

wel deregulering in zoverre dat we de regels voor de tweede karrer en voor de staten
gelijk maken. En bij de tweede karrer kennen we de verkiezingsraad en de algerrene vergadering die voor het hele land lijsten maken voor landelijke vertegenwoordigers. Wij
kennen op het ogenblik ook bij de Statenverkiezingen de organen die uiteindelijk provinciale lijsten maken die J?9r kieskring kunnen verschillen of die kunnen sarrenvallen.
Nou dat trekken we gelijk en daar hebben we een opkacht voor want de algerrene vergaderin4
in Venlo heeft 19 maart 1982 het voorstel van de karrercentrale Haarlem aanvaard,
afdeling en ondercentrale Amstelveen niet geheel onbekend waarin werd uitgesproken dat
aan de centrale vergadering van de kamercentrales een belangrijke rol zou worden kunnen
toebedeeld dan volgens het bestaande reglerrent. En bij die belangrijke rol hangt
helemaal af van het technisch advies wat in die provinciecentrale wordt vastgesteld.
Dus daar kan man alle kanten mee uit en dat is heel mooi.
Dank u wel, ik kom tot sterrming. Dat is 232 ondercentrale Amstelveen. Geel voor, tegen.
Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Verworpen. Ik kom aan 233 een arrenderrent van de
ondercentrale Amstelveen laatste diewij ontraden. Aan u is het woord.
Aan het aantal overgebleven afgevaardigde en dan moeten we blij zijn dat die hier nog

zijn blijven zitten mag het duidelijk zijn dat het belanrijk is om dit toe te voegen.
Want als deze toevoeging er niet komt betekent dat er nog minder afdelingen vertegenwoordigd zijn op een centrale vergadering en daarom de toevoeging voorgesteld
behalve de eigen afdeling.
Ik ben dat niet rret u eens want wij kennen datzelfde al bij de karrercentrales bij de
tweede karrer. Dus ik denk dus als je de reglenenten uniform wilt maken je dat nu ook
moet toepassen.
Mijnheer de voorzitter van mijn kant een vraag. Er staat dat nooit meer dan tien
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stemmen mogen worden uitgebracht namens ten hoogste vier verschillende afdelingen.
Zijn dat vier verschillende andere afdelingen of is dat inclusief de eigen afdeling.
Is inclusief eigen afdeling.
Dan raad ik de vergadering aan om het airendement wel aan te nemen.

Akkoord dan gaan we nu stemmen. Dat is geel voor dit airendement, geel tegen. Oranje
voor, tegen. Groen voor, tegen. Het moet over van het stembureau.
Geel voor, tegen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
Het is vervvorpen.
Darres en heren ik dank u voor de geweldige rranier waarop u ons hebt geholpen door
onze voorstellen heen te korren. Wij kunnen snel aan het werk, om u op 22 juni de
nodige echte reglementen voor te leggen en ik hoop dat we even snel kunnen, want dan
hebben we heel de dag voor onszelf. Dan zijn we echt met vakirensen onder elkaar.
Dat we er dan toe kamen om goed en op elkaar afgesterrde reglementen te IPaken.
Het woord is aan de heer Kamninga.
Darres en heren het is pijnlijk maar we zijn agendapunt 6 vergeten. Dat is de
machtiging om op grond van de nu vastgestelde adviezen de procedure vast in te gaan.

IJ Maar

ik neem aan dat u na het enthousiasme waarmee u deze discussie hebt gevoerd

daarmee geen problemen zult hebt, maar formeel moeten we daar nog over stemmen.
Dan gaan we nog een keer. Alle kaarten voor. Alle kaarten tegen. Dank u wel dan
is agendapunt 6 daarmee ook behandeld. Dan zijn we nu bij agendapunt 8 dat is de
rondvraag. Wil iemand van u gebruik IPaken.
Mevrouw Delfes.
Ik wilde zeggen dat ik vanmiddag wat verwonderd was tijdens om een uur of drie de
vergadering werd onderbroken onrlat er een inspreker van een belangengroep iets kwam
vertellen en de motie wilde aanbieden of een motie wilde aanbieden aan de tweede karrer.
Misschien is het wel goed om die gelegenheid te geven. Aan de andere kant denk ik toch
dat we daar enigszins voorzichtig mee moeten zijn want welke groepen geef je daar wel
gelegenheid voor en welke niet. Zou je dat niet in de agenda in moeten voeren. En
als je dat zou willen is het dan niet gewoon vriendelijk het aan de vergadering voor
te leggen of ze het daarmee eens is. En enige voorzichtigheid is misschien toch ook wel
wenselijk.
De heer Vervvaaijen wil hier graag een antwoord op geven.
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Voorzitter ik kan me wanneer we strikt fenreel redeneren de bezwaren van mevrouw
voorstellen, naar ik wil u toch enig begrip vragen voor de situatie. De situatie
waar we voor staan en ook het feit dat wij vanmiddag getuigen zijn geweest van een
geheel andere comnunicatie met de FNV dan de vergadering zich zel herinneren wij
in het verleden weleens gehad hebben. Wij hebben afspraken met de FNV gemaakt die
een boodschap hadden wat ze zeer hoog zat op welke wijze we dat zouden doen.

we

zouden ze gelegenheid met ons heel kort en ze hebben zich dacht ik aardig beperkt,
met ons te spreken. De heer Nijpels heeft er heel kort en ik dacht ook heel duidelijk
op gereageerd. De pers die erbij speciaal aanwezig is geweest heeft kunnen zien dat FNV
en VVD ook op andere wijze dan op ruzieachtige wijze op dit IIOment met elkaar kunnen
commmiceren wat politiek gezien uitemate belangrijk is. En v-orts ben ik het met
u eens dat wij in de toekomst wellicht de vergadering ietwat beter IIOeten voorbereiden
op de komst van gastsprekers dan wij vandaag hebben gedaan.
Dank u wel Ierrand anders nog.
Roosendaal uit Apeldoorn. Ik heb twee heel korte vragen. Vraag een er ontbreekt een
pagina in het jaarboek en dat is meen ik pagina 304. Mijn vraag is hoort dat zo en
zo nee wilt u dan de ontbrekende pagina toesturen. De tweede vraag is wilt u in het
vervolg dat is ook een vraag van mijn afdeling wilt u in het vervolg een liberaal
nanifest in het jaarboek afdrukken. Dus het afdrukken van het liberaal nanifest in
het jaarboek.
Ierrand zegt dat staat op bladzijde 304.
De algemeen secretaris weet er alles van.

Het klopt die pagina ontbreekt en toezenden is er niet bij • Het is om de heel eenvoudige
reden dat in het algerreen de mensen onbekend zijn die een jaarboek hebben. Ja het is
het kader naar het lijkt mij nu zeker het is een heel interessante pagina, het is een
pagina die we nu grondig gewijzigd hebben vandaag. En daarnee kunnen we natuurlijk leven.
Ik had een enigszins vooruitziende blik dat ik dacht we redden dat nog wel en dat is
ook gelukt. Het lilieraal manifest ja dat is een kwestie ook weer van de penningen.
U weet we hebben wat liberaal nanifesten. Ik bedoel in het internationale verband en die
staan er dus nu allemaal in en het liberaal nanifest hebben we verder in een losse uitgave. En onrlat nu, u kent het misschien dan weet u dat het heel veel bladzijde zijn om
dat er nu weer bij te stoppen in het jaarboek, ja het is het uitdelen in het heelal.
We IIOeten ook uitkijken daarvoor. Ik weet het niet.
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K.amninga.
Het jaarboek zal er zeker een rijksdaalder duurder door worden en het is nu al eens
moeilijk dus iemand die echt belangstelling heeft die zal het ongetwijfeld vragen.
Tenslotte mijnheer Derks.
Voorzitter we hebben nu een keer geprobeerd op een dag te vergaderen. Ik weet niet
hoe dat anderen is bekomm, mij slecht. Ik begrijp dat het goedkoper is, het zal
ook in menig opzich voor menigeen voordeliger zijn, naar ik heb die vrijdagavond
zo gemist en ik zou hem best weer willen terug hebben.
We zijn het root u eens mijnheer Derks, naar financieel is het allenaal nogal rroeilijk

op het ogenblik en het scheelt iets van 25000 gulden. Dat is toch wel erg veel
geld.
Mijnheer de Jong.
Ja we zijn in Amsterdam enigszins teleurgesteld voorzitter dat vrijheid en democratie
gedateerd 20 noverrber een week later kwam. Kijk in juni plan je je afdelingsvergaderingen en we hebben die leden van die afdeling misschien een heel groot
vertrouwen in de afgevaardigden die ze aanwijzen. In principe is het natuurlijk niet
juist dat je in een vergadering de zaak niet kunt behandelen orrdat het zo laat komt.
De oorzaak ligt niet bij de redaktie, ligt ook niet bij ten Brink naar is dat de
acceptgirokaart opgeplakt rroest worden. En daarom was een incident. Maar we rroeten er
bij het volgend jaar rroeten we er rekening :rree houden. Het is de tweede keer dat we
dat opgeplakt hebben en dat is goed bevallen overigens, maar dat was de dieper
liggende achtergrond.
Verder nog iemand van u voor de rondvraag. Mag ik u dan zeer bedanken voor uw taaie
vasthoudendheid, voor uw uithoudingsvenrogen om deze hele lange dag hier bijeen te zijn.
Zeer bedankt voor de kwaliteit van uw inbreng voor de discussie van vandaag. Allen ook var
de conmissie die zich zeer hebben ingespannen wil ik in die dank betrekken. Ik sluit deze
algemene vergadering. Ik dank in het bijzonder ook het stenbureau. Ik sluit de algemene
vergadering, ik wens u goede reis en wel thuis.

