JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

Opening door de voorzitter de heer Bas Eenhoorn.
Dames en heren, hartelijk welkom, wij beginnen met de114e algemene
vergadering van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en dat is een
vergadering waar een groot aantal punten aan de orde zijn. Anderhalve dag
druk met elkaar vergaderen en, mag ik aannemen, besluiten nemen. Het is
een bijzondere algemene vergadering in vele opzichten, een van de
interessante punten van deze vergadering is dat het een, zal ik maar zeggen,
najaarsvergadering wat de eerste is van een hopelijk reeks van
veranderingen die zich in de WD afspelen immers wij hebben besloten om in
het vervolg een voorjaars- en een najaarsvergadering te houden en niet één
keer per jaar een algemene vergadering omdat wij denken dat het contact
met de leden intensiever moet zijn en dat dat op zijn minst vraagt om twee
keer per jaar bij elkaar te komen.
Allemaal hartelijk welkom, heel plezierig dat u er al bent. Wij hebben een
extra, of hoe moet ik zeggen, een aanvullend agendapunt en daar zou ik uw
aandacht voor willen vragen. Het hoofdbestuur heeft het voornemen, als u
daarmee instemt, om vanavond tijdens de algemene vergadering een erelid te
benoemen en wel Erica Terpstrade vraag aan u, hoe was de vraag? Nou dan
vraag ik u om vooral heel stil te zijn als Erica in de loop van de dag komt eind
van de middag of het begin van de avond dan moet ze dat natuurlijk niet
horen er in als ze het al niet ergens, want sommige mensen horen heel veel,
maar wij hebben geprobeerd het allemaal onder de roos te houden dus het
zou mooi zijn als het een verrassing is, ook voor haar vanavond.
Dank voor uw instemming en we maken daar een heel feestelijk moment van
vanavond en dan zal ik ook een aantal wapenfeiten van Erica aangeven
waarom wij met z'n allen denken dat het goed is dat zij benoemd wordt tot
erelid van de WD.
Dan stel ik voor dat wij beginnen met de punten van de agenda zoals die zijn
aangemeld en uiteraard nog even van belang om te melden dat wij een stem,en notulencommissie hebben, de heer B. Buining uit het Groningse, de heer
Simons uit Hummelo en Keppel en Hugo Langenberg uit Leidendorp hebben
zich bereid verklaard om de stemmen te tellen.
De gedachte is dat wij zoveel als mogelijk elektronisch stemmen maar daar
wordt dan ook op toegezien dat dat allemaal correct gebeurt. Ik denk dat we
dan kunnen overgaan naar het punt van de commissie van lanen, de
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partijstructuur en dan zou ik graag het woord willen geven aan de voorzitter
van de commissie voor een korte inleiding op dit onderwerp.
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De heer van Zanen; dank u wel voorzitter. Vlak voor de zomer heeft u een
aantal mensen uit de partij gevraagd, Jaap Bierman, ldfa Adema, Mieke
Gerards, Erik Mackay en Jan van Heukelum en hier aan tafel Arno Korsten en
Anneke van Leeuwen, om de partij te adviseren aanbevelingen te doen over
de WD hoe die functioneert als politieke partij, als beweging, nu de
vernieuwingsdiscussie in mei en juni zijn beslag voor een groot deel heeft
gekregen.
Wij hadden kort de tijd want wij mochten er tot augustus daarover nadenken
en wij hebben meteen als commissie ook gezegd van als je je daar een aantal
aanbevelingen over wil doen moet je daar ook met mensen daarover spreken
en ook leden, mensen, of gewoon belangstellenden, ook deskundigen in de
gelegenheid stellen om daar hun opvattingen over te geven.
Kort de tijd heel veel reacties, heel veel gesprekken gevoerd, en dat heeft
uiteindelijk geleid tot ons rapport idee voor structuur waarover u vanmiddag
spreekt en met name denk ik over de aanbevelingen. Als ik het kort en bondig
samenvat adviseren wij de WD op basis van onze visie op het functioneren
van politieke partijen, de functies die daarbij horen en dus ook die van de
WD, om waar die functies nog steeds van cruciale betekenis zijn de WD
zich te laten ontwikkelen tot ideeën- en debatpartij. Niet het debat om het
debat maar het debat om te komen tot nieuwe ideeën, tot frisse ideeën,
misschien soms dezelfde ideeën maar dan wel zodanig vormgegeven en
bediscussieerd dat je als WD ten opzichte van andere politieke partijen het
verschil maakt.
En dat betekent ook iets, maar zeer beperkt, voor de structuur maar veel
meer hebben wij geconstateerd en ook met velen van u daarover gesproken
zegt ook iets over de cultuur, hoe wij met elkaar omgaan, hoe wij ervoor
zorgen in onze partij dat als dat debat voor die en ten behoeve van die ideeën
plaatsvindt dat je er dan ook voor zorgt dat die ideeën ergens terechtkomen
en dat diegene die namens de WD politieke functies vervullen, of dat nou op
lokaal niveau is, op regionaal niveau op landelijk niveau, dat die ook iets
kunnen en iets doen met de ideeënvorming door leden maar als het even kan
ook door mensen die vroeger of weer van plan zijn op ons te stemmen en dat
is een gigantische opgave.
Wij realiseren ons ook als commissie dat als je oproept tot debat dat je er ook
voor moet zorgen dat de input voor het debat gegarandeerd moet zijn want
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zonder input geen output en dat het ook kan betekenen dat het soms wat
spannender wordt binnen de WO, niet alleen de landelijke WO, maar
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nogmaals ook lokaal en provinciaal maar wij denken dat als je de politieke
partij anno nu in zijn functioneren serieus neemt, en dat doen wij als
hartstochtelijk liberalen, dan moet je ervoor gaan en moet je die kant op en wij
hopen dat u vanmiddag bereid bent ons daarin te volgen.
Een ander voorbeeld, of een methode die wij u aanbevelen is om te komen
tot een herijking van onze beginselverklaring en ook op weg te gaan en daar
met iedereen over te spreken om te komen tot een nieuw liberaal manifest,
dat zou een prachtige uitdaging zijn om die debat- en ideeënpartij ook op dit
moment in de praktijk te brengen.
Voorzitter, wij hebben 18 aanbevelingen gedaan, het rapport was voor
iedereen beschikbaar en ik hoop dat het zo is dat de WO daar nu stevig over
zal spreken en dat het er op aankomt nu om de uitwerking in het bewaken
daarvan snel en degelijk en met iedereen die daar verstand van heeft, of er
iets van vind, ter hand te nemen.
De heer Bas Eenhoorn; dank meneer van Zanen voor deze inleiding. Ik stel
voor dat wij eerst een algemene ronde houden, als daar tenminste behoefte
aan is er, maar ik kan me voorstellen dat er een aantal van u zegt daar wil ik
toch nog wel het een en ander over kwijt, het zou plezierig zijn als we een
beetje een idee krijgen van hoeveel dat zullen zijn maar ik zou zeggen stap
achter de microfoon en de eerste is de heer Schellekens.
De heer Schellekens; voorzitter, ik wilde een kleine opmerking maken en wel
de volgende dat ik ontzettend blij met wat is aangevat, dat het uiteindelijk
daarom moet gaan, maar dat wil ik op voorhand zeggen, dat wij niet ons
moeten gaan verzanden in weer de regeltjes want dan komen we er nooit uit.
Een bestek heb je nodig maar als je het bestek gaat hanteren dan zijn er
problemen dus laten we in godsnaam voorkomen dat we het bestek nodig
hebben maar dat er cultuur is dat we er met z'n allen ervoor gaan en elkaar
respecteren, dat wou ik graag van tevoren aangeven.
De heer Bas Eenhoorn; zo meteen zal de heer van Zanen reageren uiteraard,
en misschien ook van de kant van het hoofdbestuur indien nodig, graag de
volgende spreker.
De heer Arnold van Veen van de afdeling Bladel; dank u wel voorzitter,
dames en heren goedemiddag. Ik heb met heel veel interesse geluisterd naar
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de heer van Zanen maar ik meen ook te weten dat vandaag de dag we in een
postideologisch tijdperk leven, ethische waarden bijvoorbeeld als vrijheid,
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gelijkheid, verantwoordelijkheid en tolerantie, die worden door alle grote
partijen gedragen zoals 066, PvdA ook en het CDA. Mijn vraag is dus hoe
moet je dus je eigenlijk je eigen identiteit bepalen als WO om je scherp te
onderscheiden van de overige partijen?
De heer Bas Eenhoorn; bedankt, en de volgende.
De heer Verduin; ik kan namens de kamercentrale Zuid-Holland noord
zeggen dat wij in algemene termen het rapport omarmen, dat wij bottem up
ook al zijn begonnen met een uitwerkingsprocedure in onze kamercentrale en
wij zullen later op de details natuurlijk graag met u ingaan maar wij omarmen
dit rapport.
De heer Bas Eenhoorn; nog meer kandidaten voor de algemene ronde? Ik kijk
heel erg fel in deze lampen, ik vraag even aan de mensen van het
secretariaat of ze die lampen iets willen dimmen en het licht in de zaal iets
willen verhogen dan kunnen we elkaar beter zien, althans dan kan ik de zaal
beter zien. En ik hoop niet dat ik helemaal onzichtbaar wordt als die lampen
uitgaan en als het kan het licht in de zaal wat feller, oke, bedankt. Achterin de
zaal graag.
De heer Berend Stolk, Leiderdorp; wat ik in het hele rapport een beetje mis en
ook in de hele gebeurtenissen in onze partij van de afgelopen tijd is wij
vernieuwen onze partijstructuur, daar hebben we de meest hartstochtelijke
ideeën over en er gebeuren de meest fantastische dingen, we stemmen
ineens allemaal bijvoorbeeld met één stem. Wat ik erg belangrijk vind wat we
zouden moeten installeren is in feite permanente evaluatie van datgene wat
wij nu aan het doen zijn. Waar ik mij zorgen over maak is dat we een
schitterend rapport aannemen dat dat vervolgens in een la belandt en dat er
slechts partieel iets mee zal gebeuren, dat is punt één.
Punt twee waar ik mij zorgen over maak is dat die wijzigingen die we nu
doorvoeren, soms met de idioterie van de dag, dat we die over enige tijd toch
ook weer tegen het licht moeten houden om te kijken of we wel iets goeds
gedaan hebben, in dat kader hoop ik intens dat straks zal blijken dat 45.000
leden van de WO gebruik gemaakt hebben van hun stem want als dat
namelijk niet het geval is horen wij over enige tijd ook te evalueren hoe wij
tegen een nieuw systeem aankijken wanneer slechts 5,6 of 7000 mensen dat
gedaan hebben. Ik noem dit voorbeeld om u aan te geven dat we wezenlijke
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veranderingen hebben aangebracht en dat ik de evaluatie een beetje mis,
dank u wel.
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De heer Bas Eenhoorn; achter in de zaal, mevrouw?
Mevrouw Patricia Molenbel uit Rijswijk; meneer de voorzitter, meneer van
Zanen, hartelijk dank voor het enorme werkstuk. U heeft het eerder over een
cultuuromslag dan een structuuromslag ik dacht dat we ook aan een
structuuromslag waren begonnen maar één van de meest opmerkelijke
dingen die ik de afgelopen weken heb gehoord is dat de partijvernieuwingscommissie is opgeheven, ik vind dat persoonlijk heel erg jammer met mij ook
de leden van Rijswijk en ik begrijp dat niet zo goed wat ik denk dat als we
toch gaan werken aan een debat partij dat u toch op z'n minst die commissie
die zoveel goed werk heeft verricht in stand moet laten en niet zonder
medeweten van de leden hier aanwezig af moet schaffen, dank u.
De heer Schellekens; een kleine opmerking dat was ik net vergeten voorzitter.
Ik wilde even aangeven omdat nu al opgemerkt is dat we dingen achterwege
laten, in Limburg zijn we al gestart met een klein groepje om precies te doen
wat in het rapport staat en dat wou ik nog even kwijt.
De heer van de Vorst; dank u wel voorzitter. Namens de kamercentrale
Gelderland een compliment aan de commissie die dit rapport heeft opgesteld,
we kunnen daar voor een belangrijk deel ook achter staan, wat wij wel missen
nog, en daar willen wij graag straks wat verder over spreken, is de inrichting
van de partijraad, de functie, hoe groot, hoe is de regionale spreiding en dat
soort dingen. Er wordt een belangrijke rol aan die partijraad vanuit dit rapport
ook toegekend en ik denk dat daar iets meer duidelijkheid over zou moeten
komen, dank u wel.
Mevrouw Tonny van Os, Hummelo en Keppel; ook in Hummelo en Keppel
hebben we veel aandacht besteed aan deze zaken maar wat we eigenlijk nog
missen dat is daarin een vertaling naar onze politieke afgevaardigden. Want
je kunt als structuurpartij natuurlijk een mooie structuur maken maar als men
in het lokale, regionale of landelijke politieke debat zich ernstig conformeren
aan allerlei compromissen om alsjeblieft de macht te houden dan verlies je
het uiteindelijk toch en daar denk ik zou ook toch een regel aan moeten
worden gewijd ook omdat u zegt positieve beeldvorming spreken wij brede
kiezersgroepen aan, ik denk dat we daar meer aandacht aan moeten
besteden verder was het overigens een uitstekend initiatief.
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De heer Bas Eenhoorn; bedankt mevrouw van Os, zijn er nog andere in de
algemene ronde?

WD

10

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

De heer Roei Wolbrink, afdeling Utrecht; allereerste complimenten voor de
commissie van Zanen, ondanks dat wij als afdeling Utrecht in sommige
opzichten best nog wat verder hadden willen gaan. Onderstreping van het feit
dat ondercentrales in ieder geval als instituut opgeheven zouden kunnen
worden, samenwerking op regionaal verband uiteraard van harte, maar geld
en informatiestromen zouden gewoon rechtstreeks naar de afdelingen
moeten.
Nog heel even repliek op één van de reacties uit de zaal over deze
ledenraadpleging die we laatste twee maanden gehad hebben, een heel groot
compliment voor de organisatoren van deze ledenraadplegingen, er zijn
uiteraard best een aantal kanttekeningen te maken over de organisatie, het
bestuur heeft al aangegeven dat ze het één en ander willen evalueren en dat
gaat ook allemaal gebeuren. We zitten in deze overgangsfase, wij hebben nu
twee ledenraadplegingen gehad waar we vanavond in ieder geval een mooi
resultaat van te horen krijgen, hoeveel mensen er gestemd hebben maakt op
zich niet uit, we zijn met iets begonnen waar we nog lang niet het einde van
behaald hebben en waar we met z'n allen heelhard aan moeten gaan werken
om er een nog groter succes van te maken.
De heer Bas Eenhoorn; bedankt, dan het woord aan de heer van Zanen en
wij zullen van onze kant ook nog even één van die punten bij de kop nemen.
De heer van Zanen; ik zal op een paar dingen reageren en mijn
commissiegenoten, in ieder geval de heer Korsten ook op de opmerking van
de heer van Veen. Aan de heer Schellekens zou ik willen zeggen het is juist
toen wij spraken met velen van u, en toen wij spraken zeer heftig met elkaar,
kwamen wij tot de conclusie van wat is nou eigenlijk het probleem zit het nou
vooral in de structuur of zit dat meer in de cultuur en hoe wij omgaan met
elkaar want de structuur van de WD is niet echt het probleem, die is
betrekkelijk eenvoudig.
Maar u heeft ook gezien wat onze opdracht was, in onze opdracht was nu
juist om te kijken hoe, met in achtneming van wat de algemene vergadering in
juni heeft besloten, en dat is nogal wat, of dat ook iets zei over structuur en
toen zijn wij, maar goed dat heeft u kunnen lezen, die visie gemaakt van ja je
nu moet toch eigenlijk kijken naar de toekomst, het toekomstig functioneren
van politieke partijen gelet op de actualiteit, en daarom hebben wij de
voorstellen gedaan zoals we die hebben gedaan en die zijn puur vanuit de
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structuur geredeneerd behoudens dan dat wij echt aanbevelen om een aantal
extra organisatorische voorzieningen te treffen om dat debat om te komen tot
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die ideeën te maken zijn die betrekkelijk terughoudend geweest. Wat ik
werkelijk het grootste compliment voor de commissie vind is als u aangeeft,
en dat hebben wij overigens al eerder gehoord van andere mensen van
andere afdelingen en andere delen van ons land, dat die al aan de gang zijn
want als een ding duidelijk moet zijn is wat wij aanbevelen dat dat niet alleen
iets zegt voor de landelijke WD maar met name juist ook lokaal en
provinciaal.
Dan, meneer de Bruin van de kamercentrale Zuid-Holland noord, hartelijk
dank voor de opmerkingen en inderdaad is het zaak om de zaak nu voor de
uitwerking op detailniveau ter hand te nemen.
Dan wat meneer Stolk heeft gezegd, ja ik denk dat wij juist, kijk en zie op blz.
16 onze aanbeveling L, dat wij juist hebben gezegd ja wij weten hoe we soms
gaan, de beste bedoelingen, stel je voor onze ideeën en aanbevelingen
worden overgenomen gebeurt er dan wat mee? Dus wij bevelen nu ook aan
dat we onmiddellijk nadat u hier over heeft gesproken, dus bij wijze van
spreken maandag ik weet niet of ik dat mag zeggen maar dat doet er niet
even niet toe wij bevelen dat aan, dat er meteen een alditcommissie komt die
zorgt dat wat wij nu hier hebben besloten dat dat wordt uitgewerkt en ook dat
wij, maar daar heb je dan wat tijd voor nodig althans dat is onze opvatting, dat
je over één jaar of twee jaar eens kijkt van wat heeft nou die vernieuwing
opgeleverd, is die gerealiseerd, en wat doen we ermee.
Want uw punt is terecht wij vinden ook dat als u hiermee instemt, in grote
lijnen, dat het ideeëngoed niet in een la moet belanden.
Dan mevrouw Molenbel, ik dat ik al uw namen goed spel anders moet u mij
dat maar vergeven, daar zeg ik toch ook iets over want het hoofdbestuur moet
maar aangeven hoe dat zit met die club of die opgeheven was, ik heb dat
inderdaad dat ik uit andere hoofde een paar keer het land in ben geweest,
met veel genoegen overigens, heb ik die opmerking ook gehoord ik geloof in
Den Haag. Wij vinden vanuit deze commissie, en dat is ook een beetje in lijn
met wat ik aan de heer Schellekens heb gezegd, dat juist nieuwe clubjes,
nieuwe groeperingen, afdelingen die bij elkaar gaan zitten in welke
configuratie ook, beroepsgroepen, leeftijdsgenoten, mensen die ergens over
geëmotioneerd zijn, dat die met elkaar bijeen moeten kunnen komen en als
die opvattingen hebben dat die dan ook terechtkomen bij de mensen die
vertegenwoordigende functies hebben en dat het niet vrijblijvend en zomaar
blijft hangen dus wij zouden vinden dat ieder clubje die wat doet dat je dat
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juist zou moeten stimuleren en niet moet opheffen, als dat al gebeurd is maar
dat weet ik niet.
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Dan, maar daar komen we straks ongetwijfeld over te spreken, de spreker uit
de kamercentrale Gelderland, de heer Vorst als ik het goed heb gehoord, die
heeft gezegd van wij zouden willen spreken over de partijraad, daar komt u
straks over te spreken want er is een voorstel ook over dus die discussies
komt aan de orde.
Wij hebben gezegd wat wij hebben gezegd in het rapport en wij zien
inderdaad wat ruimte, of veel ruimte, voor een nadere uitwerking alleen gelet
op het korte tijdspan en de essentie van ons rapport wilt u met de WD op alle
niveaus naar een debat- en ideeënpartij vonden we belangrijker dan dit soort
dingen uit te werken maar u heeft de eerste richting van een totaal
vernieuwde en onafhankelijke, nou u heeft dat gezien, partijraad die ook goed
moet worden samengesteld daar heeft u de richting van gezien en inderdaad
zijn we het met u eens dat moet nader worden uitgewerkt maar misschien dat
daar nog een collega iets naders over kan zeggen vanuit de commissie.
Dan de mevrouw uit Hummelo en Keppel heb ik begrepen, mevrouw van Os
neemt u me niet kwalijk, die heeft een vinger bij een zere plek gelegd van wij
moeten ervoor zorgen dat als wij die debat- en ideeënpartij worden dat dat
niet blijft hangen maar dat dat ook wordt doorvertaald naar onze politieke
vertegenwoordigers en als het even kan ook naar buiten. Nog liever willen wij
als commissie dat buiten de iets roept tegen ons. Ik denk dat wij in dit rapport
voldoende hebben aangegeven dat wij op zoek zullen moeten naar een
scharnierfunctie tussen de leden en potentiële kiezers en diegene die ons
vertegenwoordigen maar dat is nog niet zo eenvoudig en of dat in een
structuur te vatten is dat vragen wij ons zeer af het moet echt tussen de oren
zitten je zou, en dat ben ik zelf ook op lokaal niveau, je zou als politiek
vertegenwoordiger namens je partij het een eer en genoegen moeten vinden
om steeds te horen en te werken met wat je eigen achterban vindt.
Dan de heer Wolbrink, die heeft een aantal complimenten uitgedeeld,
waarvoor dank. Voorzitter, mag ik aan de heer Korsten vragen de heer van
Veen te beantwoorden?
De heer Korsten; ja, de heer van Veen die werpt een complex vraagstuk op,
de identiteit van politieke partijen in het heden en in de toekomst. Ik ben geen
kandidaat voorzitter dus ik kan u niet een heel verhaal daarover gaan
ontvouwen, over die fundamentele vraag, maar het volgende er toch wel over
zeggen. De commissie heeft zich natuurlijk wel beraden op de identiteit van
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de WD nu, de WD heeft politieke vertegenwoordigers heeft een programma
en er is een beeld van, desalniettemin respect verdienend beeld kun je
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zeggen maar toch wel een paar verkiezingen een beetje verloren dus het
heeft toch wel zin om te reflecteren en na te denken over de identiteit.
Wij hebben teruggeploegd in ons rapport constaterend dat er nog geen
toekomstvisie lag zijn we weer eens gaan kijken naar de functies van politieke
partijen, ook de WD, u vindt dat in de tekst.
Wij hebben geconstateerd dat die functie, die ideologie ontwikkeling ook, aan
zekere erosie onderhevig is, een zekere slijtage, en wij hebben geconstateerd
dat daar vier reacties op mogelijk zijn, een kaderpartij, een campagnepartij,
een ledenpartij of een ideologie of een ideeën- en debatpartij. Wij hebben
gemeend dat niet een commissie zijnde die een beginselverklaring of een
liberaal manifest moest formuleren dat wij toch die gedachte van die ideeënen debatpartij maar eens moesten uitwerken in allerlei opzichten goed
verdedigbaar zoals ik ook heb begrepen uit de zaal nu is dat goed
aangekomen.
Wij denken dat met ideologie en, althans identiteit in de vorm van een
ideologie, je de toekomst van Nederland niet meer kunt winnen, ook niet
politiek opzicht, je zult dus moeten gaan debatteren over concrete
vraagstukken van gentechnologie tot ruimtelijke ordening, van zorg tot andere
vraagstukken. Wij hopen natuurlijk wel dat daar enige lijn in zit vandaar ook
dat de commissie vond dat er maar eens verder nagedacht moest worden
over een liberaal manifest maar zoals u ook weet daarbij blijven staan zou
niet verstandig zijn, manifesten benadrukken waarden, geven een richting aan
maar geven natuurlijk nog geen concreet antwoord op allerlei vraagstukken
van vandaag en morgen op het gebied van zorg en noem maar op,
biotechnologie, of welk vraagstuk u ook bij de kop kunt pakken.
Dus primair staat met elkaar gaan nadenken over de vraagstukken van heden
en toekomst in de samenleving daarover komen tot gemeenschappelijke
beeldvorming nieuwe suggesties die verschil maken waardoor de WD zich
ook onderscheidt van andere partijen en we denken dat partij met werkelijk
nieuwe ideeën en een partij die dus niet volstaat met het vibreren op wat in de
kranten staat of wat vandaag in NOVA aan de orde is en morgen bij Barend
en van Dorp, wij denken dat een partij met werkelijk nieuwe ideeën dat die
ertoe gaat doen, dat die erkend zal worden door de kiezer, dat die partij zal
gaan winnen bij verkiezingen en om nou te voorkomen dat de waan van de
dag een rol speelt zul je die reflectie wel nodig hebben in een bestuur, in een
fractie maar ook in de vorm van een liberaal manifest wat tracht lijn te
brengen in de uitgangspunten, dank u wel.
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De heer Mark Harbers vanuit het hoofdbestuur; ja op de vraag van mevrouw
Molenbel over de werkgroep partijvernieuwing. De werkgroep
partijvernieuwing, zal u bekend zijn, was een zeer omvangrijk gezelschap, 52
mensen, en die zijn in de zomer van 2002 benoemd met een heel concrete
opdracht namelijk om voorstellen en ideeën te bedenken voor de
partijvernieuwing voor het najaar van 2002.
U weet dat door de tussentijdse verkiezing we die discussie wat uitgesteld
hebben en uiteindelijk heeft de werkgroep nog heel goed gefunctioneerd als
klankbordgroep richting de congressen in Noordwijkhout en Arnhem voor de
zomer. Maar daarmee was de concrete taakopdracht voor deze werkgroep
eigenlijk over en dat begon je ook te merken dat we op de bijeenkomsten die
we nog hadden, want daar kwamen dan geleidelijk aan minder mensen en
daar hielden we wel voeling met elkaar van hoe leeft dat wel in het land, maar
zonder concrete opdracht werkt dat wat lastig.
Vandaar dat we na de zomer en afscheidsavond hebben gehouden, dat had
ik ook toegezegd in Arnhem richting alle de leden van de werkgroep, om ze te
bedanken voor al hun inzet. Maar ik constateer gelukkig, en dat hebben we
ook die avond afgesproken, dat het netwerk van actieve betrokken
partijvernieuwers, om het zo maar te zeggen, nog steeds staat als een huis,
dat er nog driftig over en weer ge-emaild wordt en dat we dat netwerk dat we
daar als hoofdbestuur ook zeker gebruik van zullen maken bij de verdere
uitwerking nu aan de orde is maar een deel van die voorstellen zal nu in de
lijn van de partij verder tot maatregelen moeten leiden en daarnaast hebben
wij de aanbevelingen van het rapport van de commissie partijstructuur
omarmd en één van de voorstellen daarin is al die alditcommissie dus daar
gaan we mee aan de slag om zo'n alditcommissie in te stellen en
vanzelfsprekend zullen we in dat hele alditproces ook weer gebruikmaken van
het netwerk en de expertise die in de werkgroep partijvernieuwing is
opgebouwd maar voor het echt officieel in stand houden van de werkgroep
leek ons geen aanleiding meer omdat er een schat aan materiaal is
opgeleverd, een boekenkast vol ideeën, en het komt nu aan op de partij om
die ideeën de komende jaren uit te voeren.
De heer Bas Eenhoorn; misschien is het goed om in dit verband nog eventjes
te zeggen dat het onderwerp evaluatie uit uiteraard. En buitengemeen
belangrijk punt is bij alles wat je doet, met andere woorden steeds kijken heb
je wel het goeie gedaan. Met betrekking tot de ledenraadpleging heeft het
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hoofdbestuur ondertussen een commissie ingesteld die de ledenraadpleging
die we tot en met vandaag hebben gehouden te evalueren en daar

WD

19

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

voorstellen te doen aan de algemene vergadering in het voorjaar, dus met
andere woorden conclusies daaruit aan de algemene vergadering voor te
leggen, wat ging goed, wat ging fout, wat zou je anders moeten doen, die
commissie bestaat uit een drietalleden de heer Hubert uit Den Haag,
mevrouw Kneppers uit Groningen en mevrouw Bagijn uit Kortenhoef zij zullen
met z'n drieën nauwkeurig kijken hoe is het nou gegaan met de
ledenraadpleging en daar dus voorstellen via het hoofdbestuur doen voor de
algemene vergadering dus evalueren is iets wat erbij hoort dus die toezegging
kunnen we ook doen in de richting van de heer Stolk en u allemaal.
Even kijken of er nog een tweede ronde is? En misschien kunt, als u dat
wenst, ook de 18 aanbevelingen als u daar nog specifiek op één van die 18
aanbevelingen iets zou willen zeggen daar op ingaan en vervolgens zal ik de
drie wijzigingsvoorstellen aan de orde stellen.
De heer Wim van Arnhem, afdeling Druten; ik heb op eerdere
ledenvergadering wel eens gesproken over het feit van getrapte contributie en
als ik het voorstel bekijk om de partij breder in de maatschappij te plaatsen
denk ik dat dat één van de voorbeelden zou kunnen zijn.
Ik lees dus bij de aanbevelingen, nummer M, maak ruimte in de partij voor alle
liberaal gezinde potentiële kiezers, maak andere vormen van betrokkenheid
mogelijk, schep organisatorische voorzieningen voor een platform voor
potentiële kiezers. Ik denk dat dat getrapte contributie daar een heel goed bij
is want als wij in kleinere afdelingen in het land praten met mensen die WD
ideeën hebben krijgen we bijna altijd horen ja, maar bij jullie kost het 150 á
160 gulden contributie, dus een dikke 70 euro. En dan kun je wel zeggen ja
dat is zeventig euro.
De heer Korsten die had het over het imago van onze partij en als ik toch
maar het imago van onze partij kijk, wij heten een volkspartij maar ik vind
eigenlijk dat er nog zo weinig gewone mensen van het volk hier in deze partij
vertegenwoordigd is en misschien is daar toch de contributie één van de
oorzaken van, ik zou graag zien dat het toch eens onderzocht wordt en
serieus genomen werd.
De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Andere nog voor een tweede ronde en
eventueel specifiek op één van die aanbevelingen? Ja, gaat uw gang.

WD

20

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

De heer van Veen; dank u wel voorzitter. Ik dank de heer Korsten voor zijn
antwoord, ik ben het niet helemaal met u eens als u zegt je kunt de mensen
niet winnen met een ideologie, hangt ervan af hoe je ideologie definieert.
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Als je gewoon zegt dat de ideologie dat is het geheel van opvattingen,
normen en waarden kenmerkend voor een bepaalde partij, dan kan het
natuurlijk wel, maar ik zeg nogmaals ik wil niet specifiek op ingaan het ging
mij om het onderscheid.
Wij als liberalen wij gaan uit van de ultieme waarde van het individu, een
socialist gaan uit van het collectie van de gemeenschap, D66 die zegt weer
actieve participatie van de burgerij in zaken van openbaar belang nou dat zijn
dus, laten we zeggen, onderscheidende kenmerken.
Ideologie moet je natuurlijk gestalte geven in een bepaald politiek concept
anders blijf je gewoon steken en ik denk niet als u bedoelt met ideologie
conceptueel daar bereik je de mensen niet mee, moet het vertalen in een
politiek concept dat heb ik bedoeld te zeggen eigenlijk.
Maar ik denk niet dat dit de gelegenheid is om hier uitvoerig over te praten
voorzitter, het was even maar het oplichten van de sluier van onwetendheid.
Dank u wel.
De heer Marcel Luugt, afdeling Almere; ik denk op zich dat de
partijvernieuwing een goed plan is gepresenteerd door de commissie van
Zanen waarvoor mijn dank. Ik heb echter een opmerking en dat sluit ook
enigszins aan bij enkele vorige opmerkingen die zijn geplaatst.
Ik denk dat de debatcultuur zou moeten komen van onderaf en dat je dat van
bovenaf hoogstens kunt facilliteren en niet kunt organiseren. Punt F van de
aanbevelingen sluit daar ook op aan, schep organisatorische voorzieningen
om het debat binnen de partij te bevorderen en te facilliteren ik zou daarbij
graag willen vragen aan het hoofdbestuur en ook aan de commissie van
Zanen om te kijken in hoeverre dat mogelijk is. Wij organiseren in Almere
thema avonden en politieke cafés die ook verdergaan dan alleen het liberale
gedachtegoed juist om die debatcultuur proberen aan te wakkeren alleen
waar wij continu tegen aanlopen is de beperking aan middelen die daarvoor
ter beschikking zijn en, ja met alle respect, circa 12 euro die per lid aan de
afdelingen wordt gegund maakt het buitengewoon moeilijk om daar op een
professionele manier mee om te gaan er worden dus hoge eisen gesteld aan
de creativiteit, misschien dat ik dat nog even aan de commissie zou mogen
meegeven?
De heer Kuipers, afdeling Leerse; je hoort natuurlijk bedenkingen over deze
veranderingen of dit wel de juiste koers is. Het zijn vernieuwingen die vooral
ook gericht zijn op de jeugd, een democratisering om de jongere er ook bij te
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betrekken en laat ik alle twijfel wegnemen, dat is dan mijn overtuiging, wie de
jeugd heeft de toekomst dus ik denk dat dat voor de partij wel goed zit.
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De heer Jan Thalen, ondercentrales in de provincie Overijssel; we hebben dat
als ondercentrales goed gecommuniceerd met onze afdelingen stel ik even bij
voorbaat voorop. Het rapport van de commissie van Zanen is een heel goed
rapport, er zitten heel goede ideeën in alleen u vraagt ons, in ieder geval ook
de aanbevelingen, hoe u daar over denkt, over aanbeveling nummer 0, ofwel
het schrappen van de ondercentrales en dat ondercentrales an sich veroudert
zijn dat onderschrijven wij maar zo straks werd ook de opmerking gemaakt,
door de afdeling Utrecht dacht ik, dat de geld- en informatiestromen maar
omgekeerd moeten worden en naar de afdelingen moeten gaan, dat gaat ons
net als ondercentrales en afdelingen in Overijssel een beetje te snel.
De structuur dat die van bottem up vorm geven moet worden dat is op zich
heel goed, de afdelingen moeten het willen. De afdelingen in Overijssel
bijvoorbeeld hebben uitgesproken dat ze een soortement
samenwerkingsverband zouden willen en dan moeten we denk ik ook van
topdown voorwaardenscheppend zijn dat we in ieder geval daar richting aan
kunnen geven en dat zouden wij graag willen dat in ieder geval het
hoofdbestuur ook meeneemt dat wij voorwaardenscheppend zouden kunnen
zijn omdat samenwerkingsverband, wat dan eventueel geen ondercentrale
hoeft te heten maar een samenwerkingsverband, dat dat gestimuleerd wordt
dan krijgt in ieder geval dat samenwerkingsverband ook een soortement
mandaat en als die samenwerking bij die afdelingen gewend zou zijn dan zou
ook die geldstroom gestructureerd kunnen zijn, en de opmerking geld- en
informatiestroom omkeren is ons even een brug te ver.
Als we dat niet zo vormgeven zou het wel eens kunnen zijn dat wij in
Overijssel met afdelingen een discussie met de kamercentrale krijgen, gaan
we die kamercentrale opsplitsen, nou ik kan me voostellen dat het
hoofdbestuur daar ook niet op staat te wachten dus ik ben eigenlijk wel
benieuwd hoe u die uitwerking van punt 0 zou zien?
De heer Bas Eenhoorn; even kijken, ja mevrouw Ribbeling.
Mevrouw Ribbeling; zij was nog voor mij, ik ga graag eerst hoor, mar zij stond
er langer.
De heer Bas Eenhoorn; laat dat maar aan mij over om de volgorde te
bepalen.
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Mevrouw Ribbeling; aan mij heeft het niet gelegen. Goed, een paar algemene
opmerkingen vanuit Amsterdam over dit rapport. Wij waren heel erg tevreden
over het rapport maar hebben dat zowel aan de commissie als aan het
hoofdbestuur allaten weten. Toch wil ik graag aansluiten bij een paar punten
die hier al eerder gezegd zijn, er werd net gezegd we moeten het debat beter
organiseren, daar zijn we hartstikke voor, maar als ik dan kijk naar de
begroting die we morgen gaan behandelen dan vraag ik mij af of wij het
komend jaar al aan meer debatten gaan werken want volgens mij is er dan
wel heel erg weinig gereserveerd. Dus ik zou daar graag morgen nog een
nadere discussie over hebben als we helemaal vastgesteld hebben dat we
gaan doen wat er in dit rapport is neergelegd.
Tweede punt, werd net aangehaald vanuit Overijssel over de ondercentrales.
Nu hadden wij ons eigenlijk voorgenomen om ons buiten die discussie te
houden want Amsterdam heeft geen ondercentrales, maar alleen een
kamercentrale en een afdeling, ware het niet dat ik een mailtje kreeg van het
hoofdbestuur waarin ik benoemd was tot voorzitter van de ondercentrale
Amsterdam en of ik die gegevens, mijn hele pleidooi over dubbelmandaten bij
het vorige congres is dus helemaal in het water gevallen. Maar dit bleek te
zijn ter voorbereiding op het nieuwe jaarboek en op zich stelde me dat heel
erg tevreden want ik dacht blijkbaar krijgen we volgend jaar wel een jaarboek
in tegenstelling tot dit jaar maar dat kan dan toch niet zo zijn dat ik er dan drie
keer in sta dus toch maar menging van Amsterdam in deze discussie
alstublieft die ondercentrales laten we ze er tussenuit halen en mensen
rechtstreeks via de afdelingen laten inspreken.
Dan zou ik nog een kort punt over het POK willen melden. De commissie
heeft volstrekt terecht gezegd dat het POK, Periodiek Overleg
Kamercentrales voorzitters, zouden moeten worden ontdaan van haar
mythologie en stelt daarom een nieuwe naamgeving voor en wij vanuit
Amsterdam zouden wij daar graag ook een nieuwe zingeving aan toe
voegen.
Ik begrijp dat u het daar wel mee eens bent, kortom een warme oproep om
als wij het overleg tussen het hoofdbestuur en de kamercentrales voortzetten
om dan de hele partij transparant te laten weten wat wij op die zaterdagen
doen, wat de bevoegdheden van het hoofdbestuur zijn, op welke grond zij ons
bijeen roepen, wat de bevoegdheden van de kamercentralevoorzitters zijn om
hun mening in te brengen namens hun achterban en ook duidelijk te maken
wat daar dan mee gebeurt behalve het mailen van notulen.
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Tot slot vanuit het Amsterdamse, een punt over de partijraad, ik begrijp dat er
meer mensen graag het woord voeren over die partijraad. Als ik op een
partijraad kom dan heb ik altijd twee bezwaren, en ik hoop dat daar in de
vernieuwing aan tegemoet kan worden gekomen, ten eerste ben ik lid van de
partijraad maar helemaal niet per definitie deskundig op alle gebieden die
daar besproken worden, dat geldt net zo goed voor de secretaris van het
kamercentralebestuur die er ook in zit enz. dus vanuit Amsterdam zouden wij
graag willen voorstellen het volgende: als we nu eens het aantal stemmen
voor iedereen verdubbelen zodat er meer mensen werkelijk kunnen
deelnemen aan de partijraad en ten tweede de kamercentrales, dan wel
afdelingen, de vrijheid geven om die stem te laten gebruiken door iemand in
hun afdeling of kamercentrale die deskundig is op het gebied wat op die
partijraad wordt besproken.
De heer Bas Eenhoorn; dat was het mevrouw Ribbeling?
Mevrouw Ribbeling; ja, ik zie instemmend knikken, het past in de tekst denk ik
dus heel graag reactie.
Mevrouw Ciska Scheidel, afdeling kamercentrale Rotterdam; ik wilde graag op
drie punten ingaan, twee zijn daar ook al door Amsterdam aangehaald
allereerst de ondercentrales, wij kennen ook geen ondercentrale, wij hadden
ook bedacht laten we ons daar dan ook niet mee bemoeien vandaag maar
omdat er toch ook een voorstel voorligt toch vanuit Rotterdam aangeven dat
wij geen voorstander zijn van een ondercentrale omdat
vrijwilligerssamenwerking meer onze voorkeur heeft en dat kan trouwens ook
tussen kamercentrales gebeuren.
Een tweede punt betreft de beginselverklaring of het liberaal manifest, dat
staat ook in de aanbevelingen, we hebben daar morgen voor het jaarplan
hebben we daar een motie voor ingediend, in diverse onderdelen binnen de
partij is er een roep om discussie over de beginselen allereerst om te kijken
van willen we inderdaad wel andere beginselen nou bij Rotterdam leeft in
ieder geval de behoefte om de beginselen die we hebben ook te omschrijven
in een verklaring hetgeen nu niet het geval is dus hetgeen in het rapport van
lanen wordt genoemd willen we dan ook absoluut ondersteunen en eigenlijk
ook oproepen om die discussie te gaan voeren. Er ligt nu geen motie voor
maar ik hoop dat bij het jaarplan die wel gesteund wordt.
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Een derde punt is de partijraad. Daar verschillen we duidelijk van mening met
het rapport van Zanen en ook met Amsterdam. We hebben vorige keer
besloten om de leden een belangrijke plaats te geven in de politieke discussie
we willen, zo horen we ook vandaag, een debat- en ideeën partij zijn, waarom
dan toch de partijraad handhaven? Waarom niet gewoon de algemene
ledenvergadering gebruiken voor die discussie en dat zult u zeggen van ja
maar niet iedereen kan altijd aanwezig zijn tijdens de algemene
ledenvergadering, nee dat klopt daar hebben we bijvoorbeeld
ledenraadplegingen voor en daarnaast is het ook nog eens de eigen
verantwoordelijkheid van het lid om wel of niet op te komen dagen. U ziet wij
gaan mee met de vernieuwing eerder waren we niet voor one man one vote
maar nu we het hebben willen we het ook goed gebruiken en als ik dan de
discussie zie in de laatste partijraad waarbij we wel over stellingen praten
maar weer niet mogen amenderen en je eigenlijk toch een hele vreemde
discussie krijgt denk ik van nou laten we de discussie plaatsvinden in de
afdelingen, in de partijcommissies, en op de algemene ledenvergadering en
laten we er niet nog iets tussenstappen.
De heer Bas Eenhoorn; bedankt, en dan in het midden zie ik nog twee heren
en dan ter rechterzijde en dan sluiten we af meneer Schellekens.
De heer Frank Potje, afdeling Berkel en Rodenrijs; we hebben op de
afgelopen ledenvergadering ook gesproken uitgebreid over de
partijvernieuwing en wat er allemaal gebeurd. Dat komt op sommige van onze
leden toch wat verwarrend over er spelen een paar hoofdprocessen denk ik
en misschien dat één van u daar nog eens duidelijk die zaak ten opzichte van
elkaar kan neerzetten, je hebt de werkgroep partijvernieuwing, uiteindelijk
denken wij ook dat het goed is dat die wordt opgeheven, dat je dat afsluit op
een gegeven moment, je hebt de commissie partijstructuur die weer in het
nieuws zit en aan de andere kant wordt er gesproken over een toekomstvisie,
dat zijn toch drie gescheiden processen die af en toe een beetje door elkaar
lopen.
Dan een ander punt waar we over gesproken hebben was de ondercentrales.
In onze buurt speelt ook weer herindeling van gemeenten eventueel, en dat
soort fusie zaken meer, daar gebeurt op het ogenblik vrij weinig maar er is
ook gesproken over ondercentrales wat moeten we daar nou mee? Eigenlijk
vond onze vergadering het een overbodige element, je kunt ook op andere
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manieren gewoon samenwerken, en dat maakt alleen de zaken complexer
dat het ene plekje wel ondercentrales zijn andere plekken niet, maar eind van
de conclusie was eigenlijk dat daar waar men dan echt ten ondercentrale wil
hebben daar moet het dan maar mogelijk zijn plaats dat dan maar tot de
mogelijkheden behoren.
Een derde punt kwam net van er is te weinig misschien geld voor debat maar
misschien komt er meer geld vrij als we minder feesten en meer debatteren.
De heer Bruin, kamercentrale Zuid-Holland noord; ik wilde graag op twee
punten ingaan, het ene is voorstel negentien over de informatievoorziening
heel korte wij pleiten ervoor om de leden niet te verplichten om alle informatie
via het Internet te ontvangen maar die leden die daar prijs op stellen naar
keuze ook de mogelijkheid te geven omdat gewoon via de reguliere post in
drukvorm te ontvangen.
Het tweede punt is de partijraad. U weet als uw auto kapot is dan gooit u hem
niet weg maar dan gaat u hem maken en mevrouw Scheidel wil hem eigenlijk
weggooien heb ik begrepen. Ik kan het ook nog anders zeggen, in de
gezondheidszorg als een hart slecht klopt dan gaan we het er niet uithalen
maar dan gaan we dat stimuleren. We zijn het natuurlijk er allemaal mee eens
dat de partijraad sukkelt en die dreigt nu zelfs te worden afgeschaft, de
laatste partijraad is ook uitgesteld wij vinden dat jammer. Als we kijken naar
het organogram bij het rapport van Zanen dan zie je dat er inhoudelijk een
hele belangrijke plaats is voor de partijraad wij hebben enerzijds de
partijcommissies voor inhoudelijke advies en anderzijds de partijraad voor
politiek advies en zoals van Zanen ook schrijft, helemaal achteraan, kan de
partijraad zelfs politieke uitspraken en politieke besluiten nemen wij denken
dat dat heel belangrijk is want de partij moet te raden kunnen gaan en daar
heb je dus een partijraad voor nodig.
Ik zal niet alle aanbevelingen die van Zanen daarover doet onder zijn punt
acht in zijn rapport herhalen maar ik denk dat dat heel goede en hele
belangrijke aanbevelingen zijn ze komen er allemaal op neer dat die partijraad
opnieuw gevilatiseerd moet worden vanuit onze kamercentrale zouden we het
voorstel willen doen om de eerstvolgende partijraad te agenderen het
functioneren van de partijraad zelf, wij zullen vanuit onze kamercentrale daar
als partijraadsleden ook heel graag met concrete voorstellen komen, één
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daarvan zal zijn de eigen voorzitter en de eigen agenda en ik zou dus willen
voorstellen repareren die auto en vol gas vooruit.
De heer van Pruisen; ja voorzitter, ik wilde ook namens de kamercentrale
Haarlem de commissie van harte danken voor hun adviezen op het terrein
van de debatpartij want ik denk dat wij daar echt naartoe moeten maar dan
toch graag de link met die ondercentrales want ik hoor dat er een paar
kamercentrales zijn die geen ondercentrales kennen maar wel vinden dat ze
eigenlijk niet nodig zijn. In onze kamercentrale hebben wij een drietal
ondercentralegebieden en die functioneren totaal verschillend en dat is
hetgeen wat ik aan de, niet laatste, maar de voorlaatste spreker graag zou
willen overnemen.
Laat in gebieden waar ondercentrales niet gewenst zijn ze vooral weg maar
faciliteer dat ze kunnen bestaan en vooral ook kunnen bestaan met geld in
gebieden waar ze gewenst zijn want in mijn kamercentralegebied moet ik heel
eerlijk bekennen de helft van het goede debat wat plaatsvindt in mijn
ondercentralegebied waar ikzelf in woon vindt plaats in de ondercentrale en
die ondercentrale kan dat organiseren dankzij, mede dankzij, de geldstroom
die er is en je kan natuurlijk altijd op ad hoc basis die mensen bij elkaar lopen
uit acht afdelingen en zeggen willen jullie bijdragen dan krijg je eindeloos
gezeur over de verdeelsleutel, eindeloos gedoe, laat nu op plaatsen waar zo'n
ondercentrale een nuttige rol heeft waar dat gevonden wordt door de
afdelingen en de kamercentrale zo'n club bestaan met geld en hoe je dat dan
noemt, dat ben ik helemaal met Overijssel eens, dat ons interesseert ons
geen meter maar zorg dat er zo'n club is gefaciliteerd door reglementen.
De heer van der Vorst; dank je wel voorzitter. De provincie Gelderland kent 64
afdelingen en 9 ondercentrales daarmee geloof ik een grote zegging in dit
geheel. Wij zijn van mening dat de ondercentrales een nadrukkelijke functie
hebben maar als je dat vanaf boven vanuit de partij organiseert dat je dan
allerlei weer dogmatische dingen krijgt dus ik zou toch graag willen pleiten dat
de afdelingen het initiatief nemen in samenwerking met de
kamercentralebestuur om inderdaad regiocentrales of ondercentrales te
vormen. En dat dan ook de afdelingen de meerwaarde zien van die
ondercentrales of regiocentrales en als er dan middelen moeten zijn dan
moeten de afdelingen ook bereid zijn om die middelen aan die ondercentrale
te geven, dus ik zou ervoor willen pleiten dat de middelen in eerste instantie
naar de afdelingen gaan en dan met het samenstellen van de regiocentrales,
want die heb je absoluut organisatorisch nodig, zeker in de provincie als
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Gelderland dat zo groot is met zoveel afdelingen, dat kan je niet vanuit alleen
kamercentrale bestuur en afdelingen doen maar als dan de meerwaarde
wordt aangetoond met een aantal afdelingen dan denk ik dat die middelen er
vanzelf ook komen.
De heer Bas Eenhoorn; als ik het goed begrijp wil meneer Schellekens het
woord.
De heer Schellekens; dat had u goed begrepen en het zal u verbazen dat het
heel kort zal zijn. Waar het om gaat, zo doen we het in Limburg, daar gaan we
niet vragen wat kost het en wie betaalt het en wie doet dat en welke zijn onze
verantwoordelijkheden, we zijn met een clubje mensen bezig die zijn
enthousiast en die gaan aan de slag en het product moet zich verkopen en
dat wou ik alleen maar doorgeven want als je andere kanten heen begint dan
hebben we nog een jaar de node voor we de structuur en de cultuur en weet
ik veel wat hebben, aan de slag, bottem up en niet top down.
De heer Bas Eenhoorn; dan denk ik dat we deze ronde die ook wat meer over
de aanbevelingen ging ook zullen beantwoorden in neem zelf even twee
puntjes voor mijn rekening. Het amenderen, ja of nee, waar mevrouw
Scheidel het over had zo in de trant van de ja, doordat we niet mochten
amenderen op de vergadering die ging over Europa was het een hele rare
bijeenkomst.
Het hoofdbestuur heeft precies de omgekeerde gedachte namelijk tot nu toe
werd er altijd heel erg lang geamendeerd in bijzinnen in nog eens een komma
veranderen en de discussie zakte daarmee weg u herinnert zich bijvoorbeeld
de met veel verwachting tegemoet geziene discussie over waarden en
normen, wat een heel goed stuk was een prima verhaal nog steeds
overigens, maar de discussie ging kapot doordat iedereen het alleen maar
over bijzinnen en komma's had en dat was het interessante nou juist van de
laatste partijraad waarvan ook de Elsevier bijvoorbeeld schreef 'eindelijk een
zinderende discussie in de WO' ja, omdat we het daar niet meer konden
hebben over nog een stukje erbij of nog een stukje eraf nee, je moest echt
hom of kuit over de hele scherpe en duidelijke stellingen en daar moeten we
aan wennen en dan kun je je van mening onthouden dat is prima maar je
moet wel scherp op de wind zeilen om daar stellingen goed te kunnen
bespreken en dat willen we graag en daar moeten we ook absoluut mee
doorgaan.
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Dan nog even over het feit dat je altijd geld nodig hebt, ik treed even niet of
ondercentrales nou wel of niet moeten blijven bestaan, daar zullen we nog
een aantal opmerkingen over maken, maar het geld wat je nodig hebt.
Het valt mij op op dit moment dat er een groot aantal initiatieven in de partij
zijn, vaak onder de noemer politiek café, die het allemaal doen zonder geld uit
de partij en die zijn stuk voor stuk zeer succesvol en dat sluit ook aan bij wat
de heer Schellekens zegt als je een goed product hebt en je doet dat en je
houdt vol en er komen mensen op af dan betaalt dat zich meestal zelf dat de
uitbater van zijn café die doet het wel open op die maandag die het anders
niet zou doen, die verdient er een centje aan en dat kost je als WD
nagenoeg niks.
En dat zijn altijd initiatieven, nog even afgezien van het feit of je vindt dat een
ondercentrale wel of niet geld moet krijgen, maar dit soort initiatieven is heel
belangrijk het hoofdbestuur is daar vier jaar geleden al mee begonnen om te
zeggen van doe dat nou, gaat dat doen, dat zijn fantastische initiatieven en
het loopt her en der steeds meer als een trein.
Tot slot nog even een procedurele opmerking voordat we de antwoorden
geven op de vragen. Waar we het over hebben is dat wij hier in hoofdlijnen
vaststellen ja, zo denken erover, en dat de aanbevelingen straks worden
vertaald in concrete voorstellen die in de algemene vergadering mogelijk
leiden tot statutenwijzigingen of wat dan ook, in ieder geval wat we nu doen is
hoofdlijnen aangeven, de richting aangeven waar in het hoofdbestuur straks
heeft te handelen en op basis daarvan dus straks besluiten nemen voor zover
dat statutair tenminste nodig is en voor de rest pakken we die aanbevelingen
op als u daarmee instemt en dat zullen we straks zien. Dan het woord aan de
heer van Zanen en dan nog aan Mark Harbers.
De heer van Zanen; ja voorzitter, en die zal onder meer spreken over het
voorstel, het aandachtspunt van de meneer van Arnhem uit Druten. Waarom
wij niets hebben gezegd over getrapte contributie of gedifferentieerde
contributie, dat was niet onze opdracht maar ik kan mij er wel iets bij
voorstellen, hoewel een mij ook een gewoon mens voel.
Dan meneer van Veen, daar gaat misschien collega Korsten nog even op in.
Dan meneer Luugt uit Almere, en dat ga ik dan ook zo tegen mevrouw
Ribbeling zeggen want het punt van, ik ben het helemaal met de voorzitter
eens, die politieke cafés, al die nieuwe vormen, zo zou het bijvoorbeeld
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kunnen en de praktijk wijst ook uit dat dat lukt. En dan is het inderdaad als het
gaat om het verdelen van de centen gaat het om keuzes maken en ik wil niet
vooruitlopen op morgen, want daar spreekt u morgen over, over de begroting,
maar ik denk dat twee elementen een rol spelen op de eerste plaats wat
Schellekens en de partijvoorzitter hebben gezegd van als iets goed gaat dan
loopt dat gewoon en anders moet u daar morgen, als het gaat om de
begroting, keuzes in maken, dit vinden wij als commissie.
Dan meneer Kuijpers heeft dingen gezegd over de jeugd, heel goed, zijn wij
het ook mee eens. Dan meneerTaleren anderen hebben gesproken over de
ondercentrales. Nou komen we denk ik daar zo bij de voorstellen, voorstel
twee, van Haarlem ook op. Laat ik een paar dingen vanuit de commissie
aangeven want daarover hebben meerdere mensen onze aandacht gevraagd
en laat ik nog een keer klip en klaar zeggen wat we daarover hebben gezegd,
en heel eerlijk gezegd is dat bijna letterlijk wat meneer van Pruisen net aan
het eind zei, wij hebben als commissie gezegd kijk je moet alles wat goed
functioneert moet je gewoon lekker laten functioneren. Wij zeggen zelf in
datzelfde aanbeveling 0 zeggen wij van zoek de zon op, d.w.z. als afdelingen
een armetierig bestaan hebben en zelfstandig niet zo goed meer kunnen
functioneren, of niet meer zo goed willen functioneren, maar het dan makkelijk
dat die samenwerken dat zou bijvoorbeeld ook wel kunnen gelden, dat zei
iemand anders vanmiddag, voor kamercentrales, laat dat vrij en maak dat,
haal de drempels die er zijn, haal die weg. Sterker nog, het zou best zo
kunnen zijn, en dat verschilt ook per kamercentrale, dat merk je ook als je
daarover reacties in het land krijgt, in de ene kamercentrale werkt dat
fantastisch en in de andere kamerscentrale werkt dat minder goed maar geldt
daar weer bijvoorbeeld voor dat de afstand, de grootte van het gebied, een
doorslaggevend argument is. Het enige wat wij als commissie zeggen is van
hou het vrijwillig, haal het uit de formele structuur, that's all.
En het zou bij wijze van spreken zo kunnen zijn dat wat wij op dit moment
formeel als ondercentrale geregeld hebben dat dat een nieuwe
organisatorische voorziening wordt waar dat gewenste wordt van onderop wat
nu de ondercentrale heet. Dus wij hebben nadrukkelijk, misschien niet handig
genoeg geformuleerd, maar nadrukkelijk is dat de essentie van het voorstel
maakt het vrijwillig en haal het uit de formele structuur vandaan.
Dan voorzitter, mevrouw Ribbeling. Over de begroting heb ik vanuit de
commissie gesproken. Voorzitter dan heeft mevrouw Ribbeling als eerste

WD

32

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

gesproken over wat het POK heet, ik denk dat ze heel goed heeft
aangegeven wat wij daarover hebben aanbevolen. Ik zou het hier ook eerlijk
gezegd bij willen laten. Ik kan mij heel goed voorstellen dat bij de uitwerking
van de voorstellen ook naar die zingevingsvraag nog eens expliciet wordt
gekeken maar het accent wat mevrouw Ribbeling nu ook legt op de
transparantie, de bevoegdheden op een rijtje, volgens wij hebben we dat ook
bepleit, en vooral ook het ontmythologiseren van dat gebeuren, als ik dat
woord mag gebruiken, ja dat is precies in lijn met wat wij nu aanbevelen en
dat doen we ook zo omdat wij, en dat is ook misschien goed omdat
vanmiddag ook nog een keer te zeggen, omdat wij bij onze aanbevelingen
ons te baseren op hetgeen u heeft besloten in juni.
Dan voorzitter, mevrouw ScheideL Die heeft, daar komen we ook denk ik nog
later over te spreken, gesproken over de partijraad opmerking over de
beginselverklaring en liberalisering daar zijn wij het natuurlijk helemaal mee
eens de partijraad, laat ik daar ook, en daar hebben meerdere aandacht voor
gevraagd, laat ik daar ook nog eens in essentie proberen weer te geven wat
wij daar bedoeld hebben want over die partijraad heeft deze commissie
uitvoerig en langdurig gesproken en als u het goed leest, en dat heeft u al
gedaan, dan ziet u ook dat de discussie zich in de commissie, en dat merk ik
ook uit de reacties, zich tussen twee polen heeft begeven want aan de ene
kant kun je heel simpelweg zeggen nou zijn we vernieuwd, wij hebben in juni
een aantal besluiten genomen en waarom zou je daar nou weer een schakel
tussenzetten dat is ook zeg maar wat de doorslag geeft in de argumentatie
denk ik straks ook bij het amendement van mevrouw Scheidel uit Rotterdam.
Maar wij hebben, en dat hebben wij ook overwogen, maar alles afwegende
hebben wij gezegd, nogmaals ik herhaal, wij baseren ons op de
besluitvorming van juni. Dat betekent dat er een directe relatie komt tussen
leden en hoofdbestuur, leden en algemene vergadering, hoofdbestuur en
algemene vergadering en hoe wij het ook wenden of keren die algemene
vergadering die kunnen we best vaker bijeenroepen maar die zal toch minder
frequent zijn dan soms noodzakelijk is.
In de tweede plaats denken wij dat als je, nogmaals je baserend op wat we in
juni hebben besproken, als je dan je beperkt tot een algemene vergadering,
hoofdbestuur en leden, dan denken wij, wij hebben dat genoemd een
bestuurlijk gat zou kunnen vallen in die relatie. En dat heeft, dus naast het feit
dat die algemene vergadering, dat heeft voor ons de doorslag gegeven. Dus
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we willen helemaal geen nieuwe schakel, we willen helemaal niet een nieuwe,
dat staat er ook Jetterlijk in, een nieuwe machtsconcentratie nee, we willen het
totaal anders vormgegeven, we willen een totaal zelfstandig presidium, een
aparte agenda, een aparte voorzitter dat soort zaken willen we allemaal, het
wat een totaal andere partijraad, maar alles afwegende hebben wij gezegd
gelet op het feit van uw besluitvorming over one man one vote heb je een
vorm van partijraad echt noodzakelijk en dat bevelen wij u dus na ampele
discussie zeer nadrukkelijk aan.
Dan, voorzitter, heeft de meneer uit Berkel en Rodenrijs daar gaat denk ik de
heer Harbers ook op in, de verwarring die over de verschillende commissies
en werkgroepen zou kunnen bestaan. Dan heeft meneer Bruin aandacht
gevraagd voor voorstel negentien over de informatievoorziening maar ik denk
dat dat niet aan ons is. Partijraad ben ik op ingegaan. En dan de heer van
Pruisen, ja daar heb ik heb net al van gezegd nou die heeft bijna, niet
helemaal, slaat die de spijker op zijn kop en heeft hij het ook zo gedaan en
laat ik er ook zo op reageren. Wij zouden ook vinden als commissie, dat
fluisterde mevrouw van Leeuwen mij net in, je zou ook bij dat soort zaken ook
premie op actie moeten leggen, belonen als activiteiten worden ondernomen.
Dan denk ik dat ik er daarmee ben, misschien meneer Verveer nog?
Ik denk niet dat we in een discussie over ideologie moeten vervallen
enzovoort dus ik zou dat willen laten rusten met instemming van de heer van
Verveer, of toch niet?
De heer Mark Harbers; er liggen nog twee vragen. Eigenlijk is het precies
zoals de vragensteller uit Berkel en Rodenrijs aan gaf. Vorig jaar was er een
werkgroep partijvernieuwing die heeft de voorstellen bedacht dat is uiteindelijk
de resultante daarvan zijn de 18 voorstellen die uiteindelijk op de algemene
vergadering in juni in Arnhem zijn behandeld en dat is zeg maar dat was het
eerste pakket aan partijvernieuwingsmaatregelen.
Vervolgens de commissie partijstructuur, waar we dus nu de discussie over
hebben, en die heeft bekeken welke gevolgen dat heeft voor de structuur, de
opzet, de organisatie van de partij en ook als je daar wat verder in vooruit kijkt
bij verschillende type partij partijen. En dan komt er nog een derde trap aan
en dat is de commissie toekomstvisie die laat nog wat meer los van wat wij nu
aan bestaande zekerheden hebben en die gaat ook langere termijn, en dan

wo

34

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

moet je denken aan perioden van vijf a tien jaar vooruitkijken, wat er zou
kunnen veranderen als er ook nog veranderingen komen in het politieke
systeem nou twee daarvan liggen redelijk voor de hand omdat ze in het
regeerakkoord staan dat is een vorm van districtenstelsel en een vorm van
gekozen burgemeesterschap maar dat zijn zaken als je daar wat langer op
gaat doordenken die ook nog voor grotere veranderingen kunnen zorgen in
de partij op de manier waarop je de kiezers moet gaan opzoeken of het juist
wel of niet leidt tot een meer personificatie van de politiek en wat dat van voor
gevolgen heeft voor je partij.
En één van die uitwerkingsvragen die daar ook bij is neergelegd is het
vraagstuk wat de vragensteller uit Druten aangaf namelijk verschillende
vormen getrapte vormen van contributie over lidmaatschap of betrokkenheid.
Nou daar zijn we vergevorderd in maar mede om de reden dat nog niet alle
eindjes aan elkaar geknoopt zijn wacht dat voorstel nog even en dat heeft als
het gaat ook om die contributie twee hoofd aanleidingen. De eerste is een
toch intensieve discussie met de penningmeester en eigenlijk met iedereen
die de financiën van de partij aan het hart gaan dat je het op zo'n manier moet
doen dat je niet bij wijze van spreken en tientjes lidmaatschap invoert en
vervolgens driekwart van je leden zegt ja leuk dat tientjes lidmaatschap als ik
daarvoor ook een beetje mee mag doen want dan kunnen wij geen campagne
meer voeren in de toekomst dus het moet wel zeg maar het financiële
fundament onder de partij in stand laten.
En dat financiële fundament heeft ook nog te maken met een tweede zaak.
Zoals u weet krijgen we voor een aantal doeleinden subsidie van de overheid,
dat krijgen alle politieke partijen, we zijn eigenlijk tegen subsidiëring maar ja
aangezien het toch verdeeld wordt willen we wel graag meeprofiteren, en nu
is er een nogal intensieve discussie met alle andere partijen en met de
minister Remkes van Binnenlandse Zaken omdat de subsidie de komende tijd
nog iets verhoogd wordt maar er meteen discussie is over de wijze waarop
die verdeeld wordt tussen de partijen. Tot nu toe gaat dat naar rato van het
aantal zetels in de Tweede Kamer maar er is nu discussie omdat veel partijen
er voorstander van zijn omdat naar rato van het ledenaantal te verdelen.
We zijn er eigenlijk mordicus tegen al is het maar omdat een systeem dat
gebaseerde is op ledenaantallen fraude in de hand werkt, moeilijk te
controleren is, alle partijen zitten verschillend in elkaar als het gaat om hoe ze
hun lidmaatschap hebben georganiseerd en je hoeft maar naar Hilversum te
kijken naar de publieke omroepen tot wat voor gesjoemel dat kan leiden in
ledenaantallen of tot wat voor een gebrek aan inzicht.
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Niettemin zou het de uitkomst kunnen zijn en een voorstel voor getrapte
vormen van lidmaatschap moet dus noodzakelijkerwijs even wachten op de
uitkomst daarvan want het kan zijn dat er straks allerlei andere spelregels in
het geding zijn waar ook ons toekomstige lidmaatschapsysteem wel aan moet
voldoen en we hopen dat die discussie snel is afgerond en dat we dan ook
verder de voorstellen aan uw ledenvergadering kunnen voorleggen.
De heer Bas Eenhoorn; dank, dan samen over tot de behandeling van de drie
noties waarna we daarna de aanbevelingen, niet per stuk maar in zijn
totaliteit, al dan niet omhelzen en met het hoofdbestuur meegeven voor
nadere uitwerking.
Voorzitter Mag ik toch nog één vraag stellen? En dat is eigenlijk omdat ik het
niet goed begrijp wat de heer Harhers allemaal heeft gezegd. Is het nou zo
dat die partijcommissie toekomstvisie gaat alleen over geld, dan gaat het
overigens over heel veel macht, want is nou eenmaal zo, of is het zo dat die
club die over de toekomstvisie praat nog kan interfereren met datgene wat we
aannemen in het rapport partijstructuur want als dat zo is dan is er iets heel
wonderlijks aan de hand want dan gaan er een aantal stromen door mekaar
lopen en wellicht maar ik mij volstrekt overbodig zorgen maar er zijn
commissies ingesteld die moeten ook weer gedechargeerd worden en
houden we nu alleen een partijcommissie toekomstvisie over die vervolgens
weer gaan sleutelen aan wat we hoop ik zo dadelijk aannemen als het rapport
van Zanen of ben ik een beetje paranoïde en zie ik het verkeerd?
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De heer Mark Harbers; ik mag niet zeggen dat laatste is het geval maar dat
zal ik dus ook niet doen. Ik heb enig inzicht in die commissie omdat ik daar
zelf bij zit, ik garandeer u dat wat straks op tafel komt volstrekt complementair
is aan het werkstuk van de commissie partijstructuur en niet tegengesteld of
overlappend.
De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, dan gaan we nu over tot de drie moties,
allereerst de motie van de afdeling Haarlem, het woord is aan de indieners
van deze motie.
De heer Pietervan der Stadt, namens de afdeling Haarlem; voorzitter, er
heeft nog even overleg plaatsgevonden ook we zijn het inderdaad eens over
de strekking van deze motie.
De heer Bas Eenhoorn; dank, dat betekent dus wat ons betreft deze motie
omhelst kan worden als u dat wenst er acclamatie, is dat zo? Bent u het eens
met deze motie? Dan nemen we dat over als hoofdbestuur, dank. Dan gaan
we naar de tweede motie van de afdeling Haarlem.
De heer Lantink, Haarlem; ondercentrales, het is al een aantal keren nu
genoemd, we hebben deze motie ingediend eigenlijk aansluitend wat de
opsteller van het rapport ook heeft gezegd wat goed functioneert moet je
houden. We willen als Haarlem een vurig pleidooi houden voor het formele
voortbestaan van de ondercentrales en dat zal ik ook toelichten.
In Haarlem hebben wij de ondercentrale Haarlem-Velzen en is het cement
van onze regio. Ook Haarlem is zelf een grote afdeling maar met name de
kleine afdelingen zijn niet altijd in staat om spannende debatavonden en
regionale avonden te organiseren. De ondercentrale Haarlem-Velzen heeft
daar een hele goede rol voor en facilliteert ook alle afdelingen en neemt in die
zin ook andere bestuurskwesties vaak ook de kamerscentrale waar.
Dus de WD Haarlem pleit ervoor ook voor een rekkelijke uitvoering ook van
het rapport waar afdelingen dat zelf willen de basis beslist daar kan de
ondercentrale blijven bestaan. Ook Haarlem is bekend dat er ondercentrales
zijn die niet goed functioneren helaas komt dat ook voor in onze
ondercentrale maar ik denk dat de afdelingen dat zelf moeten beslissen of ze
dat willen laten bestaan, dat is denk ik een heel belangrijk punt.
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Er is ook besproken van maak er een vrijwilligersclub van, daar zijn wij tegen.
Het is heel belangrijk dat je een formele structuur hebt, ook voor de
democratische controle, voor een club die ook dingen organiseert en ook een
facilliterende rol heeft. Wij hebben een ondercentrale die democratisch
gekozen is, haar budget wordt ook gecontroleerd, en wij vinden dat een hele
goede zaak en daarom denk ik ook dat dat in die zin moet voort blijven
bestaan dus wij pleiten voor een rekkelijke oplossing laat de basis zelf
beslissen, ga niet ook om dogmatische redenen zeggen van die
ondercentrale moet weg dat is allemaal te ingewikkeld, de afdelingen zijn zelf
goed instaat om te beslissen of zo'n laag kan blijven bestaan er is niets
ingewikkelds aan.
Kijk ook naar de grote kamerscentrales, dat heeft me ook wel bevreemd ook
van Amsterdam, bij ons functioneert het goed dus een vurig pleidooi
daarvoor.
De heer Bas Eenhoorn; kort samenvattend, hou het formeel in stand maar
laat het aan de afdelingen zelf over of ze zo'n ondercentrale wel of niet
inrichten. Overigens er is in de eerste rondjes al behoorlijk over gepraat dus ik
zou eigenlijk willen dat wie hier nu nog over wil spreken dat uitermate kort
doet want er is in de algemene ronde al over gesproken en dan breng ik het
zo meteen in stemming. Ik moet er wel bij zeggen deze stemming betekent
niet dat het daarmee statutair is afgewezen of niet afgewezen, het betekent
een opdracht aan het hoofdbestuur om eventueel met een voorstel te komen
in de richting van de algemene vergadering in het voorjaar, ik kijk naar
meneer Backhuys achterin.
De heer Frans Backhuys, afdeling Eindhoven en namens de ondercentrale
Zuid-Oost Brabant sprekend; met een goed werkend structuur waar het debat
uitermate effectief plaatsvindt. Ik wilde eigenlijk nog maar op één punt
reageren want we zijn het volstrekt eens met de voorstanders van de motie
die net aangekondigd is maar ik wil regeren op wat de heer van lanen zegt.
Hij zegt laat het van onderuit komen en als afdelingen dat willen dan kan dat
best goed gaan bloeien, dat klinkt heel nobel en dat is ook heel mooi en daar
zouden we het ook heel erg mee eens kunnen zijn ware het niet dat als je aan
onze secretaris van de ondercentrale vraagt waarom functioneert die
ondercentrale nu zo goed juist omdat hij formele positie heeft en daarmee ook
een aantal instrumenten heeft waarmee gehandeld kan worden en dat heeft
met geld en dat heeft met de status te maken.
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En misschien dat het de eerste tijd nog wel goed gaat maar als dat niet
ergens in de structuur vastligt dan zijn wij heel erg bang dat na een paar jaar
blijkt dat al die ondercentrales die wel van onderuit gevuld zijn niet meer
kunnen functioneren omdat ze die formele status niet hebben en in dat
opzicht pleiten wij dus voor om die motie van Haarlem aan te nemen.
De heer Bas Eenhoorn; dank, ik zeg dan maar ome Piet, ja dat mag eigenlijk
niet zeggen.
De heer van der Linden; ik wil het nu kort houden want hetgeen wat ik had
willen zeggen is al gezegd en dan kom ik er ook mogelijk vanaf maak ik wil
alleen maar, ik loop al een week of drie mee binnen de club, en ik ben
geweest bij het oprichten of het instellen van een ondercentrale. Een
ondercentrale, ik denk dat er voor een aantal mensen toch wel een probleem
is wat een ondercentrale is het is altijd al geweest een samenwerkingsorgaan
en als je die er nou uithaalt en zeg nou oké dat doen ze maar op vrijwillige
basis dan denk ik ook dat ze bij de opleiding en training de cursus in moeten
passen van bedelen bij de kamercentrale of bij de afdelingen en dat kun je
ook niks meer doen en dan krijg je er dus een cursus bij en die kosten ook
geld.
Maar ik ben ervoor om de ondercentrale te blijven handhaven, ze lopen
niemand in de weg en als je het dan gaan omschrijven nou zegt de onder
centrale blijft en degene die niet functioneert nou die valt maar weg en niet
andersom alles valt weg en die wel functioneren laten bestaan. Ik kan me
overigens voorstellen dat de grote kamerscentrales zoals Amsterdam en
Rotterdam die hele ondercentrale geen mallemoer kan schelen want dat zijn
ze toch, die zijn kamercentrale, ondercentrale en afdeling dus bij de
kamercentrale beuren zij geld en bij de afdelingen misschien ook en aan de
ondercentrale hebben we niets aan dus ze kunnen makkelijk afstemmen.
De heer Bas Eenhoorn; bedankt meneer van der Linden; dan mevrouw
MolenbeL Ik zou eigenlijk willen vragen niet allemaal instemmend of zo.
Mevrouw Molenbel, nee, ik ben tegen.
De heer Bas Eenhoorn; ook, dan is het prima. U krijgt de ruimte, echt
debatteren, mevrouw MolenbeL
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Mevrouw Molenbel; ja iemand moet tegen zijn niet waar? Het punt is meneer
de voorzitter dat ik dacht dat ik hier was voor partijvernieuwing maar wat ik nu
hoor is gewoon nog steeds weer datgene wat dus al jaren bestaat dus ik zou
er toch voor willen pleiten om de commissie van Zanen hierin gelijk te geven.
Ik ben zelf lid van een ondercentrale maar ik weet bij God niet wat het
voorstelt dus ik vind dat we gewoon allemaal een afdeling hebben en we
kunnen samenwerken met diegene ons heen en gezamenlijk zeggen we
nodigen iemand uit van portantie uit de Tweede Kamer en dat doen we dan
met de regio om ons heen maar laten we toch in Godsnaam vernieuwen
meneer de voorzitter en weg met die ondercentrales.
De heer Bas Eenhoorn; ik zie nog drie sprekers, ik hoop dat ze nog nieuwe
punten in kunnen brengen. Mevrouw Voorenkamp.
Mevrouw Vooren kamp; meneer de voorzitter. Helaas geen nieuw punt wel
een vraag voor verheldering. In de kamerscentrale waar ik mag helpen
besturen, Zuid-Holland noord, kennen wij een ondercentrale plus en een
ondercentrale loos deel. Begrijp ik nou uit het stuk wat voor ligt en waar we
over gaan stemmen dat als het aangenomen wordt dat ik dan in mijn
kamercentrale verplicht ben om te gaan lobbyen en de activiteiten te starten
om daar waar men kiest voor geen ondercentrale er een te gaan stichten?
Als dat zo is dan zou ik deze motie sterk afgeraden.
De heer Pruisen; mevrouw Voorenkamp, ik denk dat dat een vraag is aan de
afdelingen Haarlem. Wat wij voorstellen is het model van de kamercentrale
Zuid-Holland noord dus de mogelijkheid scheppen om de ondercentrale rijke
en ondercentrale loze gebieden te hebben.
Mevrouw Voorenkamp; wat zijn we het weer eens.
BH: het gaat alleen om het feit dat het wel formeel blijft in de reglementen en
statuten, mevrouw Driessen van de ondercentrale Haarlem-Velzen?
Mevrouw Driessen; heel goed voorzitter. Ik wilde even ingaan op die dame
die zei afschaffen die handel want we gaan vernieuwen. Ik wou toch even
duidelijk stellen dat vernieuwen niet direct hoeft te zijn dat je alles wat bestaat
gaat prullenbakkeren, om eens met een vooraanstaand lid van ons kabinet te
spreken, en daar waar er door de heer van Zanen uitvoerig gepleit is wij gaan
op alle niveaus een debat partij zijn, en wij kunnen dat je met hem eens zijn,
moet je dan niet een niveau weghalen waarop hele goeie gronden en met
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hele goede middelen gedebatteerd kan worden want wat wij wel gemerkt
hebben wij hebben een uiterst goed functionerende kamercentrale bij ons
maar de drempel voor gewone leden om daar te gaan debatteren is hoog
wordt door kaderleden gedaan. En dan de afdelingen, wij hebben ook
afdelingen van vijftig of zestig leden, vijfentwintig hoor ik zelfs, die niet in staat
zijn om zelf een behoorlijke avond organiseren en daar krijg je geen goeie
spreker tenzij de ouders van de plaatselijke staatssecretaris daar soms
wonen, dus ik wil met nadruk zeggen dat vernieuwing betekent niet afschaffen
dank u wel.
De heer Bas Eenhoorn; en nu sluit ik met de laatste drie inbrengers, de heer
Heyne Makkreel, de heer van de Vorst en daar zie ik nog, maar ik zie het heel
moeilijk vanaf deze kant, maar nog een derde.
De heer Heyne Makkreel; voorzitter, ik ben het met de vorige spreekster
volledig eens dat je alleen moet vernieuwen wanneer die vernieuwing een
verbetering in houdt en de bewijslast dat de vernieuwing een verbetering is
berust op degene die de vernieuwing willen hebben.
Het lijkt me nuttig om nog even terug te krijgen hoe die ondercentrale er ooit
gekomen is. De grote steden hadden er natuurlijk geen behoefte aan want
die zijn afdeling, ondercentrale, statencentrale en kamercentrale tegelijk dus
daar heeft het geen zin om over het onderscheid te praten, het gaat om de
landelijke centrales. En in sommige landelijke centrales is er behoefte aan
een samenwerkingsverband en dat samenwerkingsverband is van het begin
van het bestaan van de partij veelal geweest de stratencentrale.
Er waren dus kamerscentrales waar de stratencentrale niet alleen bij
Statenverkiezingen optraden maar dat ook deden in de hele periode tussen
de verkiezingen in organisatorisch, alleen dat had het probleem dat sommige
statencentrales niet goed aansloten omdat die gedefinieerd waren door de
grenzen die er in de kieswet staan niet goed aansloten bij hoe het in de regio
feitelijk werkte en daarom is op een gegeven moment die behoefte aan die
ondercentrale gekomen maar we hebben toen de fout gemaakt van die
ondercentrale dwingend te gaan opleggen en dat hadden we nooit moeten
doen.
De heer Bas Eenhoorn; bedankt, het is altijd goed om je verleden te kennen
om besluiten voor de toekomst te nemen, meneer van der Vorst nog kort.
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De heer van der Vorst; dank u wel voorzitter. Het amendement van Haarlem
klinkt heel sympathiek want ondercentrales zijn denk ik belangrijk maar ik ben
er niet voor om iets in te stellen waarin je de formele positie laat bestaan maar
dat je het aan de toevalligheid overlaat als je iets gaat organiseren dus ik vind
dat een slecht voorstel. Ik zou willen pleiten of het is een uitwerkingszaak voor
als u dit voorstel gaat overnemen maar iets formeel instellen en het dan
overlaten aan de toevalligheid van doen we het wel of doen we het niet vind ik
een slecht voorstel.
De heer Bas Eenhoorn; en dan tot slot uw achterbuurman.
De heer Hertzberger, uit Eindhoven, gewoon lid; ik zou sterk willen pleiten
voor het behoud van ondercentrales waar zij blijven bestaan van uw ambitie
was toch om de partij dichter bij de leden te brengen. Dus zou u zich beter
kunnen afvragen waarom u de kamercentrale wil handhaven. En als u vanuit
die optiek kijkt dan zou ik in ieder geval voorlopig die ondercentrales maar
handhaven en vervolgens nog eens goed nadenken of die kamercentrales
wel zo'n bijdrage leveren aan het ideeëngoed van de partij want daar is de
afgelopen jaren niet veel van gebleken.
De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. De sluiten de discussie over de punt en
we gaan stemmen.
Meneer de voorzitter, mag ik nog één?
De heer Bas Eenhoorn; ja, ik heb net afgesloten dus ik denk dat we ons een
beetje aan het programma moeten houden ik heb zonet de discussie
afgerond maar als u de laatste bent wil ik wel zo flexibel zijn maar alstublieft.
Ik probeer een beetje de orde en het tempo te houden anders lopen wij uit
zoals u weet dus graag heel kort dan.
De heer de Lijster, Alphen aan de Rijn; meneer voorzitter, af en toe bekruipt
mij een beetje een angst, aan de ene kant ben ik er heel erg voor dat we
middels allerlei instituten die we hebben met elkaar kunnen discussiëren en
debatteren of dat nu is en het heet een ondercentrale of samenwerkende
afdelingen of een kamercentrale of zelfs hier. Aan de andere kant als wij zien
dat het moeten instandhouden van heel erg duidelijk wordt neergezet, Als we
moeten via een bepaalde structuur doorgaan dan word ik wat angstig want
dan houden we instituten in stand die geen zin hebben. Ik zie in het rapport

WD

42

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

van de commissie partijstructuur heel duidelijk staan dat samenwerking juist
dient te worden bevorderd, als ik het goed herinner was dat aanbeveling
nummer 0 meneer van Zanen, maar ik zou heel erg ervoor willen pleiten dat
het een vrijwillige situatie blijft, dank u wel.
De heer Bas Eenhoorn; oké, bedankt en dan tenslotte één zin nog van de
commissie en dan gaan stemmen.
Voorzitter, ik zou het voorstel van Haarlem met kracht willen ontraden.
Ondercentrales zou je uit de structuur moeten schrijven naar mijn oordeel en
ik heb er vijf argumenten voor.
1, het leidt tot te grote bestuursdichtheid, 2 de ondercentrales zijn in het
algemeen onvoldoende productief, 3 ondercentrales zijn onvoldoende
transparant voor de leden, 4 u moet zichzelf geen alibi verschaffen om straks
daar allemaal die discussie te parkeren, afdelingen moeten zelf die discussie
aangaan, kamercentrales ook, en als het u om het geld gaat dat is regelbaar,
denk ik.
De heer Bas Eenhoorn; we gaan over tot de stemming, we stemmen voor of
tegen het amendement van de afdeling Haarlem, dus voor is dat je voor het
voorstel van Haarlem bent en tegen is tegen het voorstel. 1 is het knopje voor,
2 is het knopje tegen, heeft iedereen de zaken in de aanslag dan is stemming
nu geopend.
Voorzitter? Er zijn een aantal kastjes die het niet doen, even een moment.
De heer Bas Eenhoorn; oh, zijn er kastjes die het niet doen? Dat kunnen wij
volgens mij hier ook checken, dan moeten ze even geruild worden denk ik. Ik
zou willen voorstellen tijdens de stemming niet te gaan wandelen en de
kastjes mogen in ieder geval niet uit de zaal. We gaan het proberen te
regelen, de stemming gaat gewoon door dus ondertussen kan er niet worden
gedebatteerd zal ik maar zeggen. Achterin de zaal wordt nu geruild en
gekeken of het werkt?
Ik doe even een mededeling van orde. Het is nu drie uur wij voorzien nog een
kwartiertje over dit debat, maar ondertussen, omdat het drie uur is, beginnen
de parallelsessies dus d.w.z. over het Amerikaanse optreden in Irak, liberale
visie op de economie en de bijeenkomst van het liberale vrouwen netwerk.
Heeft iedereen zijn stemmachientjes geruild, doen ze het nu allemaal? Ik zie
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dat het allemaal gaat dan gaan we kijken of de stemming kan worden
afgesloten, de stemming wordt afgesloten.
En daar is de uitslag 63% is tegen, daarmee is dus het amendement van
Haarlem verworpen en daar zullen we dus in onze uitwerkingvoorstellen
rekening mee houden.
Dan gaan we naar de afdeling Rotterdam, namens de afdeling Rotterdam
mevrouw Schijdel.
Mevrouw Schijdel; ik heb daarnet al aangegeven waarom we deze motie
hebben ingediend het lijkt me namelijk handig om de punten die daarnet zijn
genoemd om daarop in te gaan. De voorzitter is heel uitvoerig ingegaan op
het punt van amendering tijdens de afgelopen partijraad maar daar ging het
mij natuurlijk niet om, het ging het er mij juist om dat besluitvorming bij de
leden moeten liggen, daar hebben wij de vorige keer voor gestemd en dat je
dus niet een extra orgaan in het leven moet roepen voor die besluitvorming.
Dat daar discussie plaatsvindt en dat daar ook heldere stellingen zijn daar
hebben we de partijraad niet voor nodig, daar hebben we bijvoorbeeld
themabijeenkomsten voor. Nou dan kan ik me voorstellen dat het
hoofdbestuur op een gegeven moment echt een discussie onderwerp wil
agenderen, nou als daar ruim de tijd voor is kan dat via themabijeenkomsten,
kan dat via algemene ledenvergaderingen en als er echte snelheid nodig is
dan zou je op de een of andere manier een mogelijkheid moeten maken in de
statuten en het huishoudelijk reglement onder ledenvergaderingen heel snel
bijeen te roepen want daar gaat het ons om, we hebben een keuze gemaakt
en laten we die dan ook uitvoeren en laten we dan niet oude auto's op gaan
lappen, die vergelijking werd al even gemaakt.
Ik heb zelf geen ervaring met auto's maar wat ik weet is dat je hem op een
gegeven moment echt weg moet doen dat oplappen geen zin meer heeft en
ik denk dat de laatste keer dat ook duidelijk maakte.
De punten waar de heer van Zanen op wees is dat hij de besluitvorming zoals
die in juni is geweest uitvoert, ik heb die besluitvorming toch als iets anders
gezien, misschien doelt hij op de peiling die is gehouden over de partijraad en
dat is zeg maar meegegeven aan de commissie nou daar weet ik nog dat het
volgens mij fifty-fifty was dus ik hoop eigenlijk dat deze ledenvergadering de
besluitvorming van juni inderdaad ondersteund en dan ook voor de motie van
Rotterdam stemt.
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De heer Bas Eenhoorn; bedankt mevrouw van Scheidel; zijn er nog mensen
die zich voor of tegen de motie willen uitspreken? Ik zie de heer van Eik en
zie meneer Korsten en meneer Stolk en meneer van Pruisen en dan sluiten
we daarmee af. ledereen staat klaar en in de startblokken graag meneer van
Eik.
De heer van Eik; ja, dank u wel. Kamercentrale Den Haag spreek ik voor.
Wij willen het amendement van Rotterdam zeer graag ondersteunen en we
zijn ook blij dat jullie die stap gezet hebben om nu ook de leden echt aan het
woord te laten. Even vooruitlopend op de discussie van morgen, er staat dus
een budget van zo'n € 12.000 voor de partijraadbijeenkomsten gereserveerd
het budget voor inhoudelijke discussie is € 13.000 het zou mooi zijn als dat bij
elkaar kwam want dan hebben we dus een extra hoog budget en dan niet
misschien alleen met leden maar ook nog eens met mensen van buiten de
partij te betrekken bij de discussie, ook bij de inhoudelijke discussie.
Over de vorige partijraad zou ik ook nog wat willen zeggen. Het was natuurlijk
wel raar dat er geen amendement in konden worden ingediend en dat er
alleen maar stellingen waren waar we over gedebatteerd hebben want een
stelling kan natuurlijk op verschillende manieren geïnterpreteerd worden en
dat zorgt dus voor grote verwarring eigenlijk steeds tijdens dat debat, dus als
dat dan het voorland is van de partijraad dan denk ik dat dat niet goed is. Ik
denk namelijk dat je gewoon echt over inhoudelijke stukken moet kunnen
debatteren dan met elkaar als je zoiets doet en ik denk dat
publieksbijeenkomsten, zoals die ook door de 16 mei groepen georganiseerd
zijn, daar prima bij passen. Om even het beeld van de auto te gebruiken, ja
een oude auto kun je opknappen maar een Olds mobile uit 1948 voldoet niet
meer aan de eisen van de snelwegen van heden ten dage dus ik pleit voor
een nieuwe auto met airbags, dank u wel.
De heer Bas Eenhoorn; de voorzitter van Leiderdorp, of bent u dat niet meer?
De heer Korsten; nee meneer Eenhoorn, dan ben ik al niet meer ik ben wat
eerder afgetreden dan u, ook op dat punt verschillen wij niet. Het komt mij
voor dat Rotterdam en Den Haag in hun ideeën over de snelweg inmiddels op
een hobbelpaard zitten. De partijraad is een voortreffelijke structuur en de
heer van Zanen heeft al gezegd wij moeten in onze partij durven praten niet
alleen over structuren maar over culturen, en het feit dat we met een goede
structuur verkeerd omgaan, ik ben het volledig eens met de vorige sprekers
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dat de vorige partijraden eigenlijk een beetje armzalige vertoning waren, maar
het feit dat wij met een goede structuur verkeerd omgaan is geen reden om
hem af te schaffen. Wat er moet gebeuren is dat ze eens het lef hebben om
het met elkaar oneens te zijn, om stellingen te bespreken en een structuur te
maken waar we echt goed mee overweg kunnen gaan , dat is iets heel anders
dan dat we nu iets weggooien alleen omdat we het hebben laten degraderen
dus ik ben het volstrekt faliekant oneens met de wonderlijke stellingname van
Rotterdam en Den Haag.
De heer Bas Eenhoorn; meneer van Pruisen, secretaris van de kamercentrale
Haarlem.
De heer van Pruisen; ja, dan hoef ik mezelf niet meer voorstellen, dank u wel
voorzitter. Ik heb zelf eigenlijk meer een vraag wat ik ben het voor en deel
eens met een groot deel van de vorige sprekers, ik heb ook het gevoel dat er
een aantal partijraden zijn geweest waarvan ik me afvroeg moet dat nu zo?
Ik ben het echter ook wel eens met de vorige spreker die zegt maar moeten
we dat dan altijd maar gelijk afschaffen? En mijn vraag was eigenlijk een
beetje hoe ziet het hoofdbestuur, of de commissie, nu de route straks want
het staat mij bij dat het rapport van de commissie van lanen nu wordt
uitgewerkt, dat daarin ook wordt gekeken hoe kunnen wij nu die discussie- en
debatpartij verder vorm geven, ook op landelijk terrein, en ik zou het heel
vervelend vinden om voordat die uitwerking is afgerond hier nu in deze zaal
voordat die uitgewerkte voorstellen er liggen de partijraad al afgeschaft te
hebben, dus ik zou er als het hoofdbestuur van plan is om de partijraad
mogelijk in een iets andere vormgeving mee te nemen bij die plannen bij de
commissie van de lanen dan zou ik er erg tegen zijn om nu in deze zaal
reeds te besluiten die partijraad af te schaffen, als het hoofdbestuur nu zegt
nee zoals de vorige partijraad ging zo moet het tot het einde der dagen, en de
commissie van lanen voorstellen hebben daar geen invloed op, dan ben ik
heb met Rotterdam eens.
De heer Bas Eenhoorn; maar dan moet ik nog even duidelijk zijn. Ik heb zonet
al gezegd wat de portee is van de besluitvorming van vanmiddag, de portee is
dat er aanbevelingen zijn van de commissie van lanen, die zijn voorgelegd
aan het hoofdbestuur, u spreekt zich uit over die aanbevelingen, dan gaan ze
in de al dan niet gewijzigd vorm mee met het hoofdbestuur en het
hoofdbestuur komt dan met voorstellen voor de algemene vergadering in mei
2004 en dan pas word er besloten, er wordt vandaag niets besloten m.b.t.
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afschaffen of niet afschaffen, u doet aanbevelingen die neemt u over of u
streept ze door.
De heer van Pruisen; maar dan is mijn idee dus dat ik mij zou kunnen
voorstellen dat wij meegeven aan de commissie van Zanen om te zoeken ..
De heer Bas Eenhoorn; u geeft niets mee aan de commissie van Zanen, u
geeft het mee aan het hoofdbestuur!
De heer van Pruisen; sorry, sorry, dan geef ik mee aan het hoofdbestuur om
te kijken of er een creatieve vorm is om iets met die partijraad te doen maar
daarbij wel ook de kritiek van deze zaal in het achterhoofd te hebben dat op
het ogenblik dat er geen echte creatieve nieuwe rol te vinden valt om dan
maar ook serieus te kijken of niet zo'n partijraad dan nog nodig is.
De heer Bas Eenhoorn; wij luisteren naar alle geluiden maar u spreekt zich zo
meteen uit over het voorstel van Rotterdam en dat voorstel, al dan niet
aangenomen, gaat mee met het totaal van aanbevelingen naar het
hoofdbestuur maar we hebben ondertussen natuurlijk wel geluisterd naar de
verschillende geluiden, meneer van Eik u wou nog even?
De heer van Eik; ja, een korte verduidelijking. Het dictum is natuurlijk bij
uitwerking van de aanbevelingen van de commissie van Zanen dient
overwogen te worden de partijraad af te schaffen m.a.w. we laten de
mogelijkheid open om zeg maar een nieuw instituut te maken from scratch en
niet op basis van de oude carrosserie uit 1948 en daar gaan deze discussie
dus over en het lijkt me heel verstandig om de mogelijkheid in elk geval open
te houden zodat dat echt op een goede manier dat gedaan kan worden en we
niet blijven denken vanuit oude instituties die voorbij zijn gegaan, dank u wel.
Voorzitter nog even heel kort. Ik vond de woorden van de collega uit Haarlem
zeer wijs want hij kiest de route waarmee er weer wat vrede tussen al deze
voorstellen ontstaat, zeer verstandig, en ik verwijs ook naar de woorden van
collega Bruin die suggereerde om de partijraad ook zelf eens te laten spreken
over het functioneren van de partijraad, ik denk dat dat pas echt democratie in
onze partij van onderop is.
De heer Bas Eenhoorn; tot slot de heer Wolberinken dan gaan stemmen.
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De heer Wolberink; zo als laatste, dank u wel meneer de voorzitter. Deze
partijraad, en daar pratende eigenlijk al heel erg lang over, in Arnhem hebben
we daar al een halve stemming over gehad daar is de commissie van Zanen
meegegeven van kijk hier heel erg goed naar en de stemming in de zaal was
toch eigenlijk heel erg duidelijk. Dit heeft geen toegevoegde waarde, wij
hebben allerlei landelijke commissies, de kamercentrales en afdelingen
kunnen prima facilliteren en bepalen wat ledenraadplegingen welke inhoud
daaraan gegeven moet worden, deze hele partijraad op deze manier heeft
geen zin en zoals meneer van Zanen in zijn rapport voorstelt zien wij als
Utrecht ook geen toegevoegde waarde hebben. Een ziek kind of een ziek
orgaan niet nog langer de hand boven het hoofd te houden, dat zou ik u
graag mee willen geven
De heer Korsten; voorzitter, sprekend namens de commissie van Zanen
ontraadt ik u het voorstel van de afdeling Rotterdam. Wij hebben natuurlijk
verdomd goed begrepen dat er een beweging naar de basis is gemaakt en
dat er dus discussie moet zijn en dat die algemene ledenvergadering daar
hartstikke belangrijk voor is maar er dreigt wel een gat te vallen tussen
partijcommissies en algemene ledenvergaderingen.
Algemene ledenvergadering is moeilijk organiseerbaar, duurt enige tijd
hebben we ons een en andermaal laten vertellen door mensen uit de
partijorganisatie. Partijraad daar hebben we ook goed nota van genomen dat
die niet productief genoeg is, dat dat niet helemaal bevredigend genoeg is,
dat staat ook in ons rapport dat dat beter moet maar het is wel toch wel even
een punt, moet je dat nu afschaffen wat je kwijt bent krijg je niet meer terug.
Dus wij zijn er eigenlijk voor omdat toch te proberen die partijraad nog eens
goed te overwegen om die productiever te maken tegelijkertijd die al dit
impliceert dat daar kritisch naar gekeken wordt en ook nog eens een keer dat
de voorstellen die hier aan de orde zijn over partijvernieuwing, daarstraks
gezegd, dat die in samenhang nog eens een keer aan de orde komen dus u
krijgt er absoluut een schrijven over, u kunt alsnog ingrijpen wat betreft die
partijraad.
Er is misschien nog één krachtig argument om die partijraad toch nog eens
even te houden. Dat is dat wij in het rapport hebben gesproken over de twee
planeten. Wij hebben de partij, de partij discussieert over allerlei zaken en we
hebben natuurlijk de politieke vertegenwoordigers en we constateren dat die
twee werelden vaak gescheiden zijn dat daar geen verbinding is.
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Nou de partijraad was vroeger een instituut waarbij de verbinding dus
nadrukkelijk wel aan de orde was, nou de toekomst zal dat moeten gebeuren
natuurlijk ook op de algemene ledenvergadering dat hier de politici zijn, die
hier nu grotendeels afwezig zijn, op een paar na zoals de heer Verbeeck die
nu net binnenkomt en de heer Lugtenveld, maar die verbinding tussen die
planeten die moet met klem beter worden anders krijgen wij als ideeën- en
debatpartij een probleem. Maar dat moet dus breder, dat moet ook via 16 mei
beweging, eigenlijk misschien ook via die partijraad.
Dus wat mij betreft nog een beroep, met alle reserves die u hebt
uitgesproken, met hier en daar misschien het cynisme wat u verinnerlijkt hebt.
Doe dat misschien toch een keer maar laat het dan wel productiever worden
en u weet het wordt onderworpen aan een aldit dus ik ontraadt u het voorstel.
De heer Bas Eenhoorn; dan gaan over tot stemming, voor is het knopje één
dan bent u voor het voorstel van de afdeling Rotterdam en twee is het knopje
tegen het voorstel, de stemming is nu geopend. Ik meld eventjes, zonet
problemen met de stemkastjes u moet vooral dat kaartje heel duidelijk in dat
apparaatje stoppen zodat u als het ware voelt dat die erin klikt. De stemming
is gesloten en d.w.z. dat 65% tegen is en het voorstel van Rotterdam is
verworden.
Dan met inachtneming van deze amendementen die, zoals u ze nu hebt
besloten, hebben wij een set van 18 aanbevelingen met deze amendementen
daar gaat het hoofdbestuur mee aan de slag ik vraag u of u die opdracht aan
het hoofdbestuur wilt geven dat wij daar nu mee aan het werk gaan?
Hartelijk dank, dan sluiten wij onder buitengewone grote dankzegging in de
richting van de commissie structuurpartij, de commissie van Zanen en hier
ook aanwezig alle andere leden hartelijk dank voor jullie hebben gedaan in
een geweldig tempo in die zomer gewerkt tegen de klippen op om het voor
mekaar te krijgen maar het is fantastisch gelukt, het is een goeie discussie
geweest in de WD over dit onderwerp en het hoofdbestuur heeft er een paar
belangrijke opdrachten van de algemene vergadering gekregen. Dank u wel
we sluiten hier dit onderwerp af.
De heer Schellekens; mag ik één opmerking maken want u bent niet bedankt
en ik dank het hoofdbestuur die het allemaal mogelijkheidheeft gemaakt en
die het allemaal heeft geïnitieerd.
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De heer Bas Eenhoorn; oké, meneer Schellekens dank u wel maar dat
hadden we niet afgesproken, dat zou u niet bij elk punt te doen. Dan gaan we
even een changement, daar komt de algemeen secretaris en die vervangt de
commissie van Zanen.
Dames en heren, beste WO vrinden, wij hebben in twee rondes
gediscussieerd in mei en 21 juni over voorstellen met betrekking tot
vernieuwing van de WD. We hebben toen een groot aantal afspraken met
elkaar gemaakt en die afspraken heeft het hoofdbestuur vertaald in een groot
aantal wijzigingen van onze statuten en reglementen. Die liggen nu voor en
daar is in de partij gelukkig zeer intensief over gesproken en het heeft geleid
tot een aantal amendementen op die voorstellen.
Ik stel u voor om die amendementen stuk voor stuk te behandelen en nadat
we dat hebben gedaan het totale voorstel in zijn geheel te bespreken met
inachtneming uiteraard van de uitslag van de stemmingen over die
amendementen. De stemming over de amendementen daarvoor is voldoende
een gewone meerderheid, als ik het zo mag zeggen, de stemming over de
statuten vereist een tweederde meerderheid dus eerst praten we over de
amendementen en dan praten we over de statuten en vervolgens ook over de
wijzigingen van het reglement.
Steeds zal ik per onderdeel de zaak heel duidelijk en rustig voorleggen zodat
er geen verwarring over ontstaat, ik zit me af te vragen gezien de twee
algemene vergaderingen waarin wij in zijn algemeenheid over de vernieuwing
hebben gesproken of er nog behoefte is om desalniettemin nog iets in zijn
algemeenheid te zeggen als dat niet het geval is dan gaan over naar de
verschillende amendementen en dan krijgen uiteraard de indieners van die
amendementen de gelegenheid steeds daarover iets te zeggen, ik zie de heer
Heyne Makkreel en mevrouw Ribbeling.
De heer Heyne Makkreel; voorzitter ik wou graag een opmerking maken over,
niet in zijn algemeenheid, maar specifiek op een paar voorstellen waar geen
amendement op is ingediend zodat dat verder vandaag bij een opmerking
blijft die ik het hoofdbestuur in de aandacht aanbeveel maar waar u verder
vandaag niks mee kunt doen. Dat heeft namelijk betrekking op de voorstellen
zoals die hier staan over het lid worden en het stemrecht. Ik vrees dat daar
een paar dingen staan die in strijd zijn met de wet en die dus gewoon niet
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kunnen, daar vloeit niet zo gek veel bloed uit zolang u er geen gebruik van
maakt waar ik noem een paar punten.
Er wordt in artikel 14.1 gezegd het lidmaatschap vangt aan door schriftelijke
aanmelding en dan komt er in artikel 16.2 de leden hebben stemrecht dit recht
gaat in op de eerste peildatum na aanvang van het lidmaatschap dat betekent
dat er dus leden rondlopen die geen stemrecht hebben nog en dat kan niet.
De wet schrijft gewoon voor dat leden hebben stemrecht in de algemene
vergadering. Daar is een uitzondering op, daar kom ik zo meteen op, want die
heeft ook aanleiding tot een probleem.
Een vraag over artikel 14.1 daar staat dat als een lid binnen twee maanden
door het hoofdbestuur wordt afgewezen dat hij dan geacht wordt nooit lid te
zijn geweest wat doet u met besluiten waaraan de betrokkene in die tussentijd
heeft meegewerkt, maar dit terzijde?
Het tweede punt dat is de regeling van het ontzeggen van stemrecht aan
personen die daar een persoonlijk belang bij hebben, dat kan, de wet laat het
toe dat de statuten het stemrecht ontzeggen aan leden die een persoonlijke
belang bij het besluit hebben hun echtgenotes of geregistreerde partners op
hun afstammelingen in de rechte lijn. Maar er staat door de statuten, er staat
niet door of krachtens de statuten en nu gaat u hier in deze voorstellen
voorstellen omdat naar het huishoudelijk reglement te verwijzen wat mijns
inziens niet kan en bovendien laat u de omschrijving van de categorieën die
dan het stemrecht kan worden ontzegd ook aan dat reglement over en dat
kan al helemaal niet want u kunt natuurlijk nooit gaan buiten wat de wet
toelaat. Ik zou het hoofdbestuur willen aanbevelen hier nog eens over na te
denken en er eventueel bij een volgende gelegenheid op terug te komen.
De heer Bas Eenhoorn; dank u wel meneer Heyne Makkreel dan mevrouw
Ribbeling.
Mevrouw Ribbeling; dank u wel voorzitter. De vraag vanuit Amsterdam gaat
niet zozeer over de voorstellen die wij nu gaan behandelen ten aanzien van
de statuten, daar waar wij menen onze opbouwende kritiek te moeten doen
zullen we dat per voorstel doen maar we hebben wel een vraag vooraf.
Bij het congres in juni hebben wij gesproken over dubbelmandaten daarin
heeft Amsterdam voorgesteld dat het reglement als volgt zal worden gewijzigd
dat de dubbelmandaten niet zijn toegestaan tenzij de lokale algemene

WD

51

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

ledenvergadering ontheffing verleent van dat verbod. In het blad Politiek is dat
heel anders verwoord en we gaan de wijzigingen ook nu niet behandelen.
Mijn vraag aan het hoofdbestuur is of alsnog de correcte weergave van het
voorstel aan de leden kan worden gecommuniceerd en ten tweede of het een
bewuste keuze is om specifiek over dit punt over te laten aan de nieuwe
voorzitter die zelf misschien wel een dubbelmandaat krijgt.
De heer Bas Eenhoorn; dank allebei voor deze algemene inbreng, ik denk dat
we daar mee ons best mee zullen doen maar misschien dat de algemeen
secretaris er nog even iets over wil zeggen?
De heer Mark Harbers; in de richting van de heer Heyne Makkreel snijdt hij
een aantal onderwerpen aan die ons in de discussie met de notaris ook al
aan de orde zijn geweest. Het gaat ook over punten die ook in de bestaande
statuten en huishoudelijk reglement in de kern al voorkomen als
problematische kwesties en we hebben daar in ieder geval de afgelopen
jaren, soms wel decennia, al mee geleefd. Neemt niet weg dat ik de suggestie
om daar toch nog eens een keer naar te kijken graag wil overnemen dan
kunnen we zonodig, als dat leidt tot verdere gedachte vorming, dat volgend
voorjaar behandelen en eventueel volgend najaar statuten en reglementen op
die punten verder aanpassen.
Dat geldt ook een beetje voor mevrouw Ribbeling want we hebben
afgesproken in die vergadering dat we die incompatibiliteiten zouden gaan
regelen, ik heb dat uitdrukkelijk toegezegd, in de kandidaatstelling
reglementen zoals we die gaan vaststellen en dat gaat gebeuren volgend
najaar, dat staat ook in de planning dat is ook overal aangekondigd en bij mijn
weten hebben we ter vergadering ook een soort verstandhouding ontwikkeld
met elkaar wat de strekking van die regeling zou zijn, u heeft dat ook in mijn
ogen in de strekking goed verwoord maar de vraag was ook het moet
uitdrukkelijk wel de mogelijkheid blijven dat als een vergadering zegt het moet
wel kunnen dat daar ook de mogelijkheid geboden wordt en ik denk niet of dat
dat exclusief alleen voor de afdelingsvergadering zou moeten gelden dus dat
zijn vragen waarvan ik ook denk dat het goed is we daar volgend jaar bij de
uitwerking van die regelingen gewoon nog op teruggekomen.
Mevrouw Voorenkamp; dank u wel voorzitter. Vanuit de kamercentrale ZuidHolland noord wat teleurstelling maar ook eigenlijk wel hoe kan het zo? Erg
veel leden, maar ook afgevaardigden, zijn niet in staat om vanmiddag, omdat
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ze gewoon aan het werk zijn, hier aanwezig te zijn dus wat treurnis over het
ongelukkige moment van besluitvorming met name waar het de leden
aangaat en waar de afgevaardigden heel graag hun rol hadden vervuld, ik
denk dat dat niet ongezegd kan blijven want ik begrijp dat u in een keurslijf zit,
daar is gevoel voor, maar ik denk dat het heel goed is om stil te staan bij het
feit dat veel van onze partijgenoten werken en besluitvormende processen bij
voorkeur niet op de tijd dat andere mensen hun brood verdienen, dank u wel.
De heer Bas Eenhoorn; bedankt mevrouw Voorenkamp ook voor dit punt. In
het hoofdbestuur is ook aan de orde geweest dit punt en wij zijn voornemens,
maar dat zeg ik dan maar een beetje over mijn graf heen, om in de toekomst
ééndaagse congressen op zaterdagen te organiseren en daarmee te
voorkomen dat het element wat u nu aansnijdt dat dat veelvuldig mensen zou
kunnen buitenbesluiten in de besluitvorming, maar daar komen we nog op
terug als hoofdbestuur.
Dat was dan het algemene rondje dan gaan we naar de verschillende
voorstellen en allereerst het amendement van de afdeling Haarlem, even
kijken of ik nu de besluitvorming goed doe, eerst naar vier ik vraag even aan
de heer van Pruisen of hij nog behoefte heeft aan een toelichting?
De heer van Pruisen; na die toelichting kan heel kort zijn voorzitter. Op het
ogenblik dat wij amendement indienden wisten wij, hadden we misschien wel
moeten weten, nog niet dat u van plan was een evaluatiecommissie in het
leven te roepen om het hele traject van de ledenraadplegingen te evalueren.
Ik ben daar heel blij mee en dat betekent dat wij als Haarlem hebben besloten
gegeven het feit dat u zegt met de strekking van het voorstel namelijk
'natuurlijk moeten leden invloed hebben' zou ik graag de vraag aan u willen
stellen of u nou ook een beetje de strekking van ons amendement aan die
commissie zou willen meegeven want het is u natuurlijk duidelijk waar het ons
over gaat, het gaat namelijk over de vraag hoe moet je omgaan met knoppen
waarin iemand de hele lijst overneemt of niet overneemt nou gegeven het feit
dat die evaluatiecommissie er komt lijkt het ons eigenlijk op dit moment niet
aan de orde om daarover nu een besluit te nemen dus wij stellen voor we
trekken dat voorstel nu in en we schuiven dat door na die commissie als u
althans die strekking ook dan aan zo'n commissie zou willen meegeven om
ook hier eens naar te kijken, dat doet overigens niet alleen op dit voorstel
maar eigenlijk ook in zijn algemeenheid.
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Ik wil namelijk hier wel, en dat had ik misschien in de vorige ronde moeten
doen, willen zeggen dat ik dat pakket met voorstellen eigenlijk heel goed heb
doorgenomen en het gevoel heb dat het hoofdbestuur op een hele nette en
goede manier alle besluiten van de junivergadering heeft overgenomen en
juist dat brengt mij er ook toe om hier deze zaal te adviseren om in heel
sterke mate de voorstellen van het hoofdbestuur ook voor deze vergadering
over te nemen nu niet opnieuw te gaan zitten wijzigen maar te zeggen ja,
hoofdbestuur ga door op die goede weg waar u nu mee bezig bent.
De heer Bas Eenhoorn; dank u wel meneer van Pruisen, het woord is aan de
algemeen secretaris.
De heer Mark Harbers; dank aan de heer van Pruisen voor zijn waardering
voor de inspanningen die aan deze kant geleverd zijn. Ik denk dat het goed is
toe te zeggen dat we de strekking van de motie uitdrukkelijk ook meegeven
aan de evaluatiecommissies, dat dat uitdrukkelijk één van de maatstaven is
aan de hand waarvan de evaluatie moet plaatsvinden, daar zijn we het ook
volstrekt over eens. Voor het overige denk ik dat we dan op hetzelfde spoor
zitten?
De heer Potje, afdeling Berkel en Rodenrijs; sta mij toe over dit punt toch iets
te zeggen nog. Wordt het nu eigenlijk teruggetrokken en komt het eventueel
weer terug? Wat ik ook nog wil meegeven, en dat is ook op onze
afdelingsvergadering besproken, is dat in eerste instantie, tenminste zoals het
is overgekomen zowel in Noordwijkerhout als in Arnhem, dat
ledenraadplegingen zouden gaan over heel duidelijke onderwerpen. Een
lijsttrekker die sowieso in de pers, televisie en radio komt et cetera en wat wij
dus zeer verkeerd zouden vinden is als je ook ledenraadplegingen gaat doen
over nummer 25 of 17 van de lijst weet ik veel, daar loop je allerlei risico's
mee dat je een onevenwichtige samenstelling krijgt van uiteindelijk de
resulterende lijst en wij denken dus dat het goed zou zijn dat je eerst met die
hele expliciete onderwerpen daar ervaringen opdoet en misschien dat ooit, ik
sluit dat niet uit in de verre toekomst, dat de zaken anders komen te liggen
maar vooralsnog beperk het tot heldere, eerlijk gezegd, vrij simpele keuzes
waar mensen zich niet door allerlei stukken hoeven heen te werken maar
gewoon via de normale media van op de hoogte kunnen zijn.
De heer Bas Eenhoorn; hartelijk dank, dan vanwege het feit dat we het eens
zijn stel ik voor aan de algemene vergadering dat wij op deze wijze met deze
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strekking zoals de heer van Pruisen en de algemeen secretaris dat met elkaar
kennelijk zijn overeengekomen om daarmee aan de slag te gaan, kunt u
daarmee instemmen dan hoeven we daar niet over te stemmen, is dat
akkoord? Dank u wel.
Dan stel ik aan de orde, en dat is misschien toch wel het handigste, om de
amendementen 5 tot en met 10 als één blok te behandelen het gaat over
hetzelfde onderwerp, het gaat over die twee kamers zal ik maar zeggen, en ik
denk dat het verstandig is om eerst aan de heer van Pruisen te vragen om dit
onderwerp toe te lichten wat hij daarvan wil zeggen.
De heer van Pruisen; die toelichting kan heel kort zijn ik heb namelijk gisteren
een telefoongesprek gehad met de algemeen secretaris die mij helder heeft
kunnen uitleggen dat het voorstel van de statutenwijziging die door ons is
voorgesteld dat die onhandig is omdat die allemaal wijzigingen op andere
plaatsen bevat en hij heeft mij ook toegelicht dat het hoofdbestuur van plan is
om als er een algemene vergadering is om het deel voor afgevaardigden en
het andere deel separaat van elkaar te houden dat vond ik voldoende dus
daarom trekken we dit voorstel ook in.
De heer Bas Eenhoorn; dank u wel meneer van Pruisen. Dan kijk ik even in
de richting van de volgorde of ik dat handig doe? Dan hebben we Rotterdam
over voorstel 6, mevrouw ScheideL
Mevrouw Scheidel; ja Rotterdam heeft twee voorstellen ingediend 6 en 7 en
het voorstel van Utrecht is nog verstrekkender dus misschien dat we daar iets
mee kunnen beginnen.
De heer Bas Eenhoorn; dat is misschien een heel goed voorstel dan gaan we
eerst naar 8, de afdeling Utrecht. Heeft iedereen voorstel 8 dan is meneer
Wolberink aan de beurt.
De heer Wolberink; de afdeling Utrecht is een beetje bang voor een
tweekamersysteem, sterker nog ziet dat eigenlijk helemaal niet zitten want
zeker in de voorstellen en op het moment dat de meneer van Pruisen het
hoofdbestuur oproept om dat in deze richting te ontwikkelen dan zie ik het al
zo gebeuren dat we 's ochtends hier zitten te praten met ongeveer deze
aantallen over statuten en reglementen terwijl we gewoon een ledenpartij zijn,
we moeten met z'n allen kunnen besluiten over wat er in deze politieke partij
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gebeurt, de politiek hoort bij de mensen en niet bij de zogenaamde bobo's.
Op het moment dat we gaan kijken naar een tweekamersysteem, dus een
systeem waarbij afgevaardigden nog steeds bestaan, dan krijg je het idee dat
de partij in ieder geval niet inzichtelijker en niet doorzichterlijker is. Wat wij in
mijn ogen met deze vernieuwing hebben beoogd, en beogen, en dat het voor
nieuwe leden erg onduidelijk is van wat er nou gebeurt in die bobo
vergadering. Ik denk dat dat niet bijdraagt voor een open democratische partij
die we met z'n allen willen zijn, we moeten het hoofdbestuur gewoon het
vertrouwen geven, net zozeer als de leden, en dan hebben we
afgevaardigden als tussenlaag in onze ogen echt niet voor nodig.
De heer Bas Eenhoorn; kunt u in dat verband iets zeggen over 9 en 10 want
eigenlijk horen ze bij elkaar?
De heer Wolberink; ja, ik wil ze ook aparte behandelen maar moet u mij heel
even de gelegenheid geven om het één en ander erbij te pakken want ik heb
dit betoog als je naar 8,9 en 10 kijkt, in zijn geheel willen neerzetten dus
eigenlijk niet nodig.
De heer Bas Eenhoorn; ik begrijp het u hebt in uw inleiding in feite daarmee
8,9 en 10 in zijn totaliteit behandeld. Ik denk dat het goed is om, nee laten we
eerst even het rondje afmaken of er nog op- en aanmerkingen zijn naar
aanleiding van 8,9 en 10, meneer Stolk.
De heer Stolk; voorzitter, de aardigheid van de vernieuwing is dat we het
voorzichtig met verstand en niet met de idioterie van de dag invoeren daarom
heb ik in een eerdere sessie ook gepleit voor evaluatie.
Maar ik nou zo bang voor ben, met de voorstellen die ik uit Utrecht hoor, is
dat wij in feite een situatie gaan creëren die men in het verleden wel eens de
Poolse landdag heeft genoemd, daarbij geef ik het volstrekt aan, ik denk dat
wij keuzes moeten maken over, één van de collega's van daarnet zei dat ook,
over herkenbare kleine dingen, daar moeten wij mee oefenen in de partij en
dan kan het allemaal nog geleidelijk aan veranderen maar dat wat Utrecht
doet is een soort poging tot revolutie en dat gaat meestal niet goed,
buitengewoon tegen dus.
Mevrouw Scheidel; de afdeling kamercentrale Rotterdam heeft vorige keer
gepleit voor eerst de discussie en daarna pas de statutenwijziging en daar zijn
we heel erg blij omdat nu heel erg duidelijk wordt wat de fasering tot gevolgen
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heeft. We hebben daar vorige keer in Arnhem uitgebreid over gediscussieerd,
er waren toen twijfels die zijn ook uitgesproken, en als wij nu naar de
uitwerking kijken als Rotterdam dan vinden wij het een complex systeem
waarbij ook nog eens op een hele vreemde manier invloed kan worden
uitgeoefend namelijk, door maar zoveel mogelijk amendementen in te dienen
want dan gaat het opeens naar de vergadering van afgevaardigden, althans
ik
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zie daar al nee geschud worden, maar zo lezen wij de statuten en als dat niet
het geval is dan ontvangen wij graag daarover een toelichting.
Wat mijn vraag alleen is naar Utrecht is dat er een aantal artikelen worden
geschrapt en gewijzigd maar ik vraag me af of de artikelen dan van 19.5 en
19.6 dan ook niet automatisch gewijzigd moeten worden en misschien ook
nog wel meer dus ik zou daar graag uitsluitsel over hebben?
De heer van Pruisen; ik heb een eigenlijk hele procedurele reactie nog, buiten
het feit dat ik het heel erg met de heer Stolk eens ben dat wij nou niet te
drastisch allerlei dingen moeten doen en laten we nu eerst eens rustig
evalueren wat er komt als we dit invoeren en dat is wij hebben in de junivergadering besluiten genomen, een besluit kan je altijd op terugkomen maar
het hoofdbestuur heeft toegezegd dat alles wat wij nu doen gaan we
evalueren en als het dus fout blijkt kunnen we er altijd op terugkomen.
Op het ogenblik dat er in deze partij echter de lijn wordt dat je in algemene
vergadering één een besluit neemt, in algemene vergadering twee een
tegengesteld voorstel indient en dan het mogelijk weer teruggedraaid
afhankelijk van wie er aanwezig is en stemt, dan wordt het een moeizame
geheel. Want laat ik heel eerlijk zijn ook wij in Haarlem, en dat is bij iedereen
bekend die in die vergaderingen was, waren niet dol enthousiast over alle
besluiten die in de junivergadering zijn genomen maar wij hadden wel het
gevoel dat het pakket maatregelen dat uiteindelijk door de junivergadering is
aanvaard voor vrijwel iedereen aanvaardbaar was, niet tot dol enthousiasme
leidde maar wel aanvaardbaar was. Ik heb ook in die tijd een aantal
gesprekken gevoerd met de algemeen secretaris en ook die had toen in mijn
ogen een hele goede lijn, wij moeten met een voorstel komen wat niet moet
steunen op 60 of 70 maar liefst op 90% van deze partij. Ik heb het gevoel dat
het pakket wat in de juni ALV is aanvaard en voorstel was wat door 90% van
de partij met enige moeite, maar toch, kon worden aanvaard daar nu weer in
rommelen betekent dat wij gaan rommelen aan het punt wat in de mei ALV,
die heel emotioneel is verlopen dat kan je positief of negatief vinden ik vond
dat niet echt prettig, die discussie rakelen we nu weer op.
Wij als Haarlem hebben met opzet de keuze gemaakt wij samen geen
voorstellen indienen om te proberen dat wat wij verloren hebben in juni nu
weer terug te halen maar als we deze weg opgaan dan opent u dus de lijn dat
wij wat we hier verliezen in de vergadering van mei volgend jaar weer gaan
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open stellen, dames en heren laten we dat niet doen, in juni hebben we een
lijn gekozen die voeren we nu door daar pleit ik van harte voor, dan stellen we
een evaluatiecommissie in en dan kijken we daarna of het niet of wel goed
functioneert en als het niet functioneert dan zijn wij het er snel over eens en
dan moeten we het dan op het gelegen moment anders doen.
De heer ten Haaf, Utrecht; ik heb waardering voor hetgeen wat er nu gezegd
is maar ik vrees dat de weer bezig zijn met een potje ordinair navelstaren.
Vernieuwing gaat erom om meer leden te krijgen, de kiezer uit te nodigen lid
te worden van deze partij, en hoe moet dat nu als wij bij die uitgestoken hand
die de vernieuwingen biedt, inspraak en stemrecht, moeten gaan uitleggen
dat de WD in feite twee soorten leden kent, het gewone lid en, de naam is al
eerder gevallen, en de afgevaardigde en dat dat nieuwe lid dan in ieder geval
niet op de eerstvolgende landelijke vergadering zijn stem kan uitbrengen over
zoiets als een huishoudelijk reglement.
De heer de Lijster, Alphen aan de Rijn; ik wilde eigenlijk de afgevaardigde van
Haarlem van harte ondersteunen. Ook mijn vrees is dat we teruggaan naar de
discussie waarbij misschien wel of misschien niet refererend aan Arnhem een
besluit hadden genomen, teruggaan naar de basis namelijk dat niet iedereen
hier aanwezig kan zijn altijd. Ik denk dat het hoofdbestuur met zijn
huishoudelijk reglement de weg ingeslagen die is aangegeven in de
vergadering van juni en ik hoop van harte dat we die weg doorgaan en niet
meer met z'n allen tegenover elkaar gaan staan met wellis nietus.
Alsjeblieft zet nou die ingeslagen weg voort en probeer nu te komen
stapsgewijs tot inderdaad een goede en gedegen vernieuwing, dank u wel.
De heer van der Vorst; voorzitter, ik wil ook graag ondersteunen wat Haarlem
heeft gezegd. Laten we consistentie en beleid hebben er zijn een aantal
uitgangspunten neergezet daar moeten we ons aan houden.
Leden hebben absoluut de mogelijkheid om in afdelingen te stemmen, dus
voor de onderwerpen die afgevaardigd worden hebben ze daar alle
mogelijkheid, en als we kijken naar de gemiddelde afdelingsvergadering is
daar eerst denk ik een hele grote stap te maken om meer mensen op die
afdelingen te krijgen voordat je dat al op dit niveau tilt, dus van harte
ondersteuning voor Haarlem, consistentie van beleid en deze voorstellen van
Rotterdam nog niet aannemen.
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De heer Bas Eenhoorn; het gaat inderdaad nadrukkelijk over de fasering, het
totale pakket, en niet om te zeggen dat dus de leden het dus niet voor het
zeggen zouden hebben op de algemene vergadering waar we hebben een
afspraak gemaakt in juni over die fasering, over het evalueren dus dat wil niet
zeggen dat wij zeggen Utrecht terug in je hok, of zoiets dergelijks, maar we
roepen Utrecht op om mee te doen in die fasering die we hebben
afgesproken op 21 juni en als alles goed loopt en de evaluaties komen goed
uit dan komen we vanzelf in de richting waar Utrecht op hoopt en dat zien we
dan wel maar laten we nu doen wat wij hebben afgesproken met z'n allen en
die stap voor stap doen dus met andere woorden een beroep op Utrecht om
die lijn te houden wat niet wil zeggen dat we het met Utrecht niet eens zijn
over het uiteindelijke doel maar laten we dat stap voor stap doen met die
evaluaties zoals we hebben afgesproken.
De heer Wolberink, meneer ten Haaf, we hebben net heel even overlegd met
de heer ten Haaf. Als u het zo zegt dan willen wij 8,9 en 10 graag
terugtrekken en als u de strekking van ons relaas boven water houdt, we laten
graag de steun aan Rotterdam voor het voorstel zes.
De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, dat stellen de buitengewone op prijs.
De heer Stolk; ik denk dat ik het weer niet helemaal begrijp. De heer van
Pruisen had het over een samengevoegd pakket, als ik het in zijn woorden
goed aangeef, waar mensen zich in konden vinden die oorspronkelijk ergens
tegen waren en waarbij in feite een sfeer was gecreëerd van laten we nou
een bepaalde route opgaan, ik vond die woorden van de heer van Pruisen
buitengewoon wijs. Wat ik nu meen uit uw woorden behoren, maar ik hoop
ten zeerste dat ik mij vergis, is dat het hoofdbestuur ineens nu toch de route
Utrecht heeft gekozen want daarmee is de synthese die de heer van Pruisen
nou zo voortreffelijk aangaf ineens ter discussie komen te staan en ik hoop
van harte dat u mij nu gaat zeggen dat ik mij volledig vergis.
De heer Bas Eenhoorn; ik heb gezegd wat ik heb gezegd en dat was de lijn
Haarlem is de lijn van het hoofdbestuur en het uiteindelijke doel is uitsluitend
als de evaluaties, we hebben het allemaal afgesproken op 21 juni dus er kan
echt geen misverstand zijn, Utrecht zegt nu ja het uiteindelijke doel is de
leden krijgen het voor het zeggen maar we gaan dat fasegewijs doen en we
doen de volgende fase niet nadat we de eerste fase hebben geëvalueerd
zodat we met z'n allen, meneer Stolk, zeggen het is ons goed bevallen maar
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het kan ook zijn dat we zeggen het is ons uitermate slecht bevallen en die
volgende stap doen we niet. Ik kan er eigenlijk niet veel duidelijker over zijn
en volgens mij zijn u en ik heb gewoon eens.
De heer Stolk; ik ben het graag met u eens maar u zegt nu iets heel anders
dan dat u daar met zijn, dit onderstreept nog maar eens even de lijn van de
heer van Pruisen.
De heer Bas Eenhoorn; ik zou de verwarring niet hebben willen scheppen
maar ik hoop dat het duidelijker is.
De heer Potjer, afdeling Berkel en Rodenrijs; ik ben toch verward voorzitter, u
zegt dat als ons uiteindelijke doel duidelijker is dan vraag ik mij dus af
waarheen gaat de reis.
De heer Bas Eenhoorn; maar dat hebben we op 21 juni met z'n allen
afgesproken.
De heer Potjer; daar zijn op zich ook duidelijke stappen gezet maar er is een
oud Chinees gezegde 'als je niet weet welke kant je op gaat dan doet het er
niet toe in de welke richting die de eerste stap zet'. Ik denk dat u nu zegt van
eigenlijk is het een soort smeltkroes, dan zijn we het eens en gaan we
allemaal dezelfde kant op en ik geloof dat die discussie gewoon dood wordt
gemaakt.
De heer Bas Eenhoorn; nee, maar goed, 21 juni was een hele duidelijke
afspraak met zijn allen en dat de zeggen we met ja of nee, de algemeen
secretaris.
De heer Mark Harbers; voorzitter, ik denk dat de belangrijkste dingen nu
eigenlijk gezegd zijn, we zijn het denk ik met elkaar wel eens over de richting
waarin de partijvernieuwing gaat, dat is de richting van meer invloed van
leden rechtstreeks daar zijn we het over eens, de discussie gaat met name
over de vraag wat is daarbij een verstandig tempo en wat is het punt waarop
je moet zeggen van nou tot hier en niet verder en daarover verschillen de
meningen heel nadrukkelijk dat horen we ook in die laatste discussie weer.
Wat we nu met elkaar hebben afgesproken, en dat zit in het voorstel van het
hoofdbestuur, we hebben eigenlijk die stappen getekend zodat we allemaal
ook weten waar het kan straks over gaat, het is formeel zo vormgegeven dat
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het ook niet in ieder geval niet qua regelgeving heel ingewikkeld is om die
stappen te zetten maar dat het puur een kwestie is van een beoordeling door
soms de afgevaardigden, de afdelingen en uiteindelijk de leden zijn wij toe
aan volgende stap of niet, dat was de afspraak zoals we die hebben gemaakt
en in zekere zin wordt daardoor ook op het proces zelf de vernieuwing van
toepassing. Ook hier hebben in laatste instantie de leden het voor het
zeggen, hetzij rechtstreeks hetzij indirect.
De heer Bas Eenhoorn; ik denk dat het duidelijk is en dat we het daar over
eens zijn.
Mevrouw Scheidel; voorzitter, er werden daarnet al gezegd, of voor gepleit
eigenlijk, tegen het voorstel Rotterdam te stemmen maar daar hadden we nog
niet eens over gesproken.
De heer Bas Eenhoorn; ik kom nu bij voorstel 7 van Rotterdam en we hebben
de afspraak gemaakt en daarvoor nogmaals hartelijk dank aan Utrecht over
8,9 en 10.
We hebben de afspraken gemaakt over die van Haarlem namelijk die van 4
en 5 en we zijn nu bij 7 van de afdeling Rotterdam. Ik denk dat 7 en 6, in die
volgorde, maar zullen we het eerst maar over 7 en hebben en daar gaan we
dan naar 6, mevrouw ScheideL
Mevrouw Scheidel; ik denk als ik de discussie hier hoor dan zal 7
waarschijnlijk toch gezien worden als niet een uitwerking van die fasering dus
die wil ik intrekken.
De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, even voor de goede orde stellen we vast
bij deze, hartelijk dank.
Mevrouw Scheidel; maar dan wil ik het wel heel graag over 6 willen hebben
want daar zit namelijk wel de fasering in zoals we in juni hebben afgesproken.
Rotterdam heeft ervoor gekozen om die anders in te vullen dan het
hoofdbestuur en het belangrijkste daarbij is eigenlijk dat het aantal
amendementen waar ik daarnet al op wees, daar hebben we het tijdens de
vergadering in juni niet over gehad we hebben het daar alleen over het
onderscheid gehad tussen politieke onderwerpen en organisatorische zaken
en wijziging van de statuten maar we hebben het niet gehad over als er een
voorstel ligt wat waarschijnlijk veel amendementen teweegbrengt dan gaat het
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opeens naar de afgevaardigdenvergadering, daar is Rotterdam het ook niet
mee eens. Het is ook een heel armentair iets omdat je misschien had het
hoofdbestuur op deze statutenwijzigingen ook wel heel erg veel
amendementen verwacht en wie gaat dan bepalen of dat akkoord is wat het
hoofdbestuur denkt, dus dat willen we in ieder geval schrappen.
Daarnaast hebben wij tussen a en c nog een wijziging aangebracht, het
betreft onder andere het wijzigen van de statuten en waarbij we hebben
gezegd van nou dat zouden we toch aan de leden willen overlaten.
De heer van Pruisen; ik ben ook erg benieuwd naar het antwoord wat u geeft
op het eerste deel van de vraag van mevrouw van Scheidel namelijk wat u
precies met voorstellen bedoeld met heel veel amendementen, ik heb dat zelf
altijd geïnterpreteerd als het verkiezingsprogramma zoals dat ooit in de
stukken voor de partijvernieuwingsdiscussie stond en daar had u toen op dat
ogenblik vond ik een redelijk goede argumenten voor en dat waren dingen als
de Arena op huren en dat soort dingen.
Waar ik wel echte bezwaren tegen heb is het onderdeel in het voorstel van de
afdeling Rotterdam om de huishoudelijke reglementen en de statuten over te
hevelen van de algemene vergadering van afgevaardigden naar de algemene
ledenvergadering van volgens mij, als ik kijk wat er overblijft bij de algemene
vergadering van afgevaardigden naar deze overheveling dan mag die praten
over de structuur van de partij, dat is geloof ik onderdeel 4, maar niet over
statuten en reglementen want dat gaat dus nergens over en zo zijn er nog
een aantal punten waar je niet los van statuten en reglementen over kan
praten.
Ikzelf vond juist, ik had me helemaal niet voorbereid op die vraag voor ik deze
reglementswijziging kreeg, maar dat het hoofdbestuur een hele goede keuze
heeft gemaakt. Die heeft in de statuten gekeken, heeft zich afgevraagd wat
hangt nou wel met wat samen, politiek inhoudelijk, ereleden en dat soort
zaken horen bij de algemene ledenvergadering en de structuur van de partij,
kamercentrales en ondercentrales, reglementen dat hoort dus ook bij elkaar
en dat zet je dus bij die anderen.
Wat u doet is de crux uit het voorstel van het hoofdbestuur halen en alleen
een heel klein ietsje achtergelaten waar wij volgens mij nog nooit separaat
over gepraat hebben bij de algemene vergadering van afgevaardigden laten
dus volgens mij is het technische verschil tussen het voorstel van Utrecht wat

WD

63

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

is ingetrokken en het voorstel van Rotterdam eigenlijk nihil en ik zou dus nou
met net zoveel klem het voorstel van Rotterdam op voorstel 6 willen ontraden
als ik net heb gedaan met het voorstel van Utrecht want ook dit tast ten
principale de besluitvorming van de vorige keer aan omdat dat nou net één
van die dingen was dat we reglementen en statuten bij die afgevaardigden
willen houden.
De heer Mark Harbers; op dit laatste punt kan ik niet anders dan de heer van
Pruisen gelijk geven. De afspraken zoals we die hebben gemaakt in juni
behelsde heel uitdrukkelijk juist besluitvorming over de statuten en
reglementen en met name ook vanuit een invalshoek, dat is over het
algemeen vrij technische materie en dat zou misschien nog wel het laatste
zijn waar je gewoon leden die met politiek bezig willen zijn mee moet
lastigvallen, dat zou met name achteraan bedrijven moeten zitten. Dat is ook
met zoveel woorden in die vergadering aan de orde gekomen en dat is dus
ook de lijn die in deze voorstellen is betrokken.
Ik moet u ook wel zeggen één van de technische problemen bij dit
amendementen is wel ook een scheiding tussen besluitvorming over de
wijziging van statuten en reglementen en dan bij c besluitvorming over
statuten en reglementen, ik kan eerlijk gezegd niet uitleggen wat het verschil
tussen die twee dingen is misschien kunt u dat wel waar ik heb het gevoel dat
we nu trajecten creëren waarbij de ene kamer het ene kan besluiten en dat
vervolgens een andere kamer over hetzelfde onderwerp iets anders, dat is
dus iets wat we nou persé hebben willen het sluiten, daar hebben we met de
notaris ook aandacht aan besteed dat van ieder onderwerp wat besloten moet
worden wel glashelder is wie het besluit en ik zou er dus echt bezwaar tegen
maken als we hier ter bepaling hebben staan onder a en c en op een goed
moment bij een wijziging van statuten of reglementen niet helder is in welke
kamer dat besluit nou moet vallen. Dus op dat onderdeel denk ik dat het ook
geen gelukkige afwijking is van de afspraken die we in juni hebben gemaakt.
De vraag over, ik zal maar zeggen wat staat onder lid b en wat we in de
wandeling meestal noemen de bijzondere besluitvormingsprocedure, het
streven was in ieder geval om nou juist de politieke besluitvorming zoveel
mogelijk rechtstreeks bij de leden te leggen en dat is eigenlijk ook wat er
voorop staat. Er is toen in juni, en ik moet u zeggen dat staat ook echt in het
verslag dus dat verzin ik niet, wel degelijk ook gesproken over hoe ga je nou
om met situaties waarin er vele tientallen amendementen worden ingediend,
ik weet ook dat de heer van Pruisen daar toen nog over gevraagd heeft, daar
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moet je toch een ander soort procedure voor hebben daar heb je misschien,
dat hebben we ook nu al nodig, een soort schifting vooraf en daar is die
bijzondere besluitvormingsprocedure voor en als je zo'n schifting vooraf hebt
dan is het ook logisch dat degene die bij die schifting zijn geweest betrokken
worden bij de uiteindelijke besluitvorming.
Wat we toen hebben afgesproken in juni is dat we in ieder geval dit punt
zouden oppakken zoals het nu in de voorstellen is verwerkt maar tegelijkertijd
zit in de vernieuwingsvoorstellen uitdrukkelijk het onderdeel nadenken over de
betrokkenheid van leden bij de vaststelling van verkiezingsprogramma 's en
dat is eigenlijk waar het in hoofdzaak om gaat.
Als je dat dus gaat heroverwegen, dat hebben we als opdracht voor het
komend jaar staan, dan kan dat ertoe leiden dat we misschien met elkaar wel
een procedure vinden waarin, ook als er veel amendementen zijn en als er
dus veel discussie is, dat we toch een vorm weten te vinden waarin dat goed
· te regelen is en dat technisch ook geen bezwaar is omdat wel in een
vergadering te brengen met persoonlijk stemrecht en als dat zo is dan kunnen
we dus ook gewoon dit lid op dat moment laten vervallen maar de eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat op dit moment we die discussie met elkaar niet hebben
gevoerd, die procedure niet hebben, alleen maar de bestaande regels in het
huishoudelijke reglement kennen dat het hoofdbestuur een bijzondere
besluitvormingsprocedure kan instellen volgens een aantal regels en zolang
dat de situatie is is het denk ik ook verstandig om het op deze manier te
regelen maar dat wil niet zeggen dat dit de definitieve regeling is want dit is
denk ik, juist vanuit het idee over het accent ligt bij die vernieuwing op politiek,
één van de eerste dingen waren we met elkaar naar moeten kijken maar laten
we het nou eerst goed regelen en dan pas veranderen en niet nu iets
veranderen en dan zitten met het feit dat we het niet goed geregeld hebben.
De heer Bas Eenhoorn; conclusie, het hoofdbestuur ontraad ten zeerste om
dit amendementen over te nemen, mag ik het in stemming brengen?
Mevrouw Scheidel; alles gehoord hebbende trekt Rotterdam het in hoewel
wat betreft b wij het nog steeds onduidelijk vinden en we daar snel ook graag
inderdaad in een volgende vergadering over van gedachten willen wisselen.
De heer Bas Eenhoorn; dank u wel mevrouw ScheideL Daarmee komen wij
aan het voorstel nummer 11, ook van de afdeling Rotterdam.
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Mevrouw Scheidel; dat ging over de partijraad en afgelopen week heb ik een
hele heldere uitleggen gehad van Mark Harbers en op basis daarvan wil ik
hem graag intrekken.
De heer Bas Eenhoorn; dan gaan we naar het voorstel12 van de afdeling
Haarlem, wil de heer van Pruisen daar het woord over?
De heer van Pruisen; dat sluit eigenlijk aan op hetgeen wat ik bij
amendementen 1 of 2 heb gezegd namelijk dat wij graag dit punt willen
meegeven aan uw commissie die de zaak evalueert en dan gaan wij ervan uit
dat die ook bekijken of er iets moet worden gereglementeerd of niet et cetera,
dus dit voorstel kunnen we op dit moment, het was eigenlijk ook meer een
motie, maar als we hem gewoon meegeven dan gaat het denk ik ook goed.
De heer Bas Eenhoorn; dank u wel manier van Pruisen dat zullen wij op die
manier oppakken.
Voorzitter, de heer van Pruisen geeft aan hij wel het graag overlaten aan de
commissie die één en ander van de ledenraadplegingen gaat evalueren.
Ik kan mij daar in principe volledig in vinden alleen vraag ik mij op dit moment
af is het dan voor bepaalde besluitvormingen niet te laat? We hebben twee
ledenraadplegingen achter de rug, waarvan één je zou kunnen zeggen is
lichtelijk chaotisch verlopen en zadelt de nieuwe partijvoorzitter met een
redelijke puinhoop op daar komen wijzelf wel uit, wij moeten echter wel bezien
dat Europa straks bestuurd wordt door kandidaten die tijdens deze
ledenraadpleging zijn gekozen. Een ledenraadpleging waar heel veel mis in is
ingegaan en dat is iets wat mij niet kunnen terugdraaien, welke commissie het
ook gaat evalueren.
Zouden wij dan in ieder geval in die evaluatie willen meenemen dat voortaan
een aantal zaken duidelijk van tevoren geregeld wordt en het niet afschuiven
op een latere evaluatie, dat doe ik wat mij betreft heel erg graag samen, eerst
fouten maken dan bespreken hoe gaan we het corrigeren maar als het puntje
bij het paaltje komt gaat het de volgende keer weer fout.
De heer Potjer, afdeling Berkel en Rodenrijs; ik heb een probleem, u bent zo
pijlsnel, ik ben nog pas bij punt 11 en dat was namelijk het thema wat wij
besproken hebben, waarover gedebatteerd is, en wij waren namelijk voor dat
voorstel. Wij vinden het onjuist, en ik ben buiten de orde dat snap ik, maar het
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gaat dermate snel die worden achter elkaar alle voorstellen ingetrokken, er
komt geen discussie over, ik zou toch eigenlijk als dat mogelijk mocht zijn ook
binnen de orde van de vergadering, dat voorstel 11 bespreken want ik denk
dat je daar principieel voor zou moeten stemmen.
De heer Bas Eenhoorn; dat gaat niet, het is buiten de orde maar goed daar
hebt u ook begrip voor, een voorstel wat is ingetrokken is er ook niet meer
dus daar kunnen we het niet meer over hebben maar ik begrijp dat er ook
anders over gedacht kan worden dus met andere woorden met respect voor
uw opinie.
Ik wou nog even ingegaan op de opmerking over de ledenraadpleging die nu
is geweest, uiteraard is er nu een evaluatiecommissie die heel goed gaat
kijken, het hoofdbestuur heeft uiteraard ook heel nauwkeurig gevolgd een
aantal opmerkingen die zijn gemaakt, de interpretaties van verschillende
kanten daar kunnen we nog wel een hele discussie over hebben dat zullen
we ook absoluut doen maar ik hou toch tegen de oordeelsvorming die u daar
aan geeft, als ik het heel voorzichtig mag zeggen, zo erg is het nou ook weer
niet.
We gaan naar punt 13 over het huishoudelijke reglement een voorstel van de
afdeling Haarlem en wij nemen dat over, niemand daar dan verder over? En
dat doen wij ook bij 14 van de kamercentrale Rotterdam dat nemen wij ook
over, iedereen kan daarmee instemmen? Dan de afdeling Rotterdam heeft
een voorstel ingediend met betrekking tot het huishoudelijke reglement wat wij
gewijzigd zouden willen overnemen 15, iedereen akkoord daarmee?
Dan gaan we naar 16, dat is een heel verhaal, de heer Harbers is daar beter
in.
De heer Mark Harbers; voordat we daar helemaal ons door die bladzijden
heen moeten worstelen, de afdeling Rotterdam heeft een wijziging op de
samenstelling van de scoutingscommissie waarbij die benoemd wordt voor vijf
jaar in plaats van zes jaar en maximaal tien leden daarin zodat er ieder jaar
periodiek twee aftredend zijn. Wij stellen uiteindelijk voor, dat is helemaal
onderaan bladzijde 17, om dat gewijzigd over te nemen dus bestaande uit
minimaal acht en maximaal tien leden en verder de hele rest van dat verhaal
dat is ook voor de vergaderstukken voor de historie er waren nog wat, er zat
wat tegenstrijdigheid in de twee publicaties, de eerste publicatie en de
aanvullende leeswijzer, dat hebben we hiermee proberen recht te zetten door
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gewoon eenduidig vast te stellen wat die commissie gaan doen, hoe die wordt
samengesteld, uit wat voor profiel mensen die bestaat zonder dat we de hele
profielschets in de reglementen opnemen want dat doen wij immers ook niet
voor andere besturen of commissies maar we hopen hiermee ook voor de
toekomst voldoende te hebben vastgelegd wat er verwacht wordt van die
scoutingseemmissie en op welke wijze zij haar werk zal kunnen gaan doen.
Mevrouw Scheidel; we weten nu heel duidelijk wat de scoutingseemmissie
gaat doen en wij danken ook het hoofdbestuur voor de uitgebreide uitleg en
we kunnen ons ook vinden in het voorstel van het hoofdbestuur dus we
trekken ons amendement daarbij in. Één ding moet ons nog wel van het hart
dat we heel erg graag als algemene vergadering over die profielschets
hadden willen praten en eigenlijk die mogelijkheid wordt ons nu ontnomen
want in het programma worden nu al voorstellen gedaan voor wie in die
commissie gaan zitten en dat vinden we jammer.
De heer Bas Eenhoorn; dat begrijp ik, overigens nemen wij dus dit voorstel,
als u dat goedvindt, gewijzigd over.
Mevrouw Voorenkamp; dank voor het woord. Dank voor alle inzet en de
voorstellen die gedaan zijn, daar wordt uit de kamercentrale nog op
gereageerd. Ik heb wel een voorstel voor het toevoegen, niet van een
bepaald persoon met name genoemd voor de lijst, maar ik heb gelezen dat er
nog plek is voor één persoon want u hebt acht tot tien kandidaten, ik zou de
volgende suggestie willen doen aan u en de vergadering. Ik mis in het lijstje
een charismatisch, ervaren en bewezen competent politicus van landelijk
niveau op Tweede- en Eerste Kamer level, ik zou u willen oproepen om te
zoeken naar een ex volksvertegenwoordiger die een goede staat van dienst
heeft en heeft bewezen die het kunstje kent om de contacten met de kiezer
en de leden te houden om die toch met die specifieke charisma expertise toe
toevoegen, dank u wel.
Voorzitter, na dit eenvoudige raadsel misschien wel even een ander punt.
Wat wij zouden willen benadrukken vanuit onze afdeling is dat bij dat
scouten, en als op een gegeven moment mensen geworven worden voor de
kandidaatstellingseemmissie om dan toch een check in te bouwen, niet dat
we de mensen door de ARVD willen laten screenen verre van dat, maar als
mensen hun CV inleveren en daar staan bepaalde titels en andere zaken op,
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dat dat nagetrokken wordt en dat moet kunnen in de kring waar ze vandaan
komen.
De heer Mark Harbers; kijk één van de voordelen van zo'n permanente
scoutingseemmissie is dat het een commissie is die veellanger zich een
oordeel kan vormen over kandidaten dan de kandidaatstellingseemmissie
zoals wij die nu kennen dus daar zullen we ook zeker de suggestie die u doet
meegeven en ik denk ook dat ik dat meteen ook kan zeggen voor de
suggestie die mevrouw Voorenkamp doet, er is dus nog ruimte voor iemand
om in die commissie te benoemen bij een volgende ledenvergadering kunt u
daar een voorstel voor verwachten en ik vind het een hele goede suggestie
om ook in die kringen te gaan zoeken.
De heer Bas Eenhoorn; we nemen dat dus op deze wijze gewijzigd over en
daarmee zijn we aan het eind van de amendementen en voorstellen met
betrekking tot de statuten. We gaan daar over stemmen, over statuten en de
reglementen, ik zou u willen vragen of u behoefte heeft aan een elektronische
stemming of dat u zou willen instemmen met acclamatie bij de wijzigingen
zoals we die nu met z'n allen hebben besproken met inachtneming van de
behandeling?
En ik mag aannemen dat het ook voor de reglementen geldt? Dank u wel.
Dan moet ik toch zeggen dat dit een heel bijzonder moment is, na twee
geweldige vergaderingen, de één wat roeriger dan de andere, in het voorjaar
hebben we hier op deze dag een historisch besluit genomen ik feliciteer u
daarmee, wij hebben een nieuwe WD.
We hebben nu een pauze, we zijn wat sneller dan we hadden gedacht ik
hoop dat u gezellig of in parallelsessies of bij de bar tot het eten en daarna de
avondvergadering zult doorbrengen, dank u wel.
Dames en heren, hartelijk welkom. Ik weet niet zeker of het lukt een plekje te
vinden maar ik zie daar nog de commissaris van Gelderland helemaal
achterin, hier is best nog een stoel ergens over vooraan, maar je mag ook
achteraan blijven staan en dat geldt ook voor de anderen het lukt denk ik wel
om een plekje te vinden. Wij moesten even wachten want we hebben als WO
allerlei dingen in de hand, verbetering van de infrastructuur maar als het op
mist aankomt dan gaat het toch even mis op de vrijdagmiddag dus vandaar
dat we even wat moesten rekken maar ik hoop dat het lukte om de tijd goed
door te komen met deze fraaie band die wij even hebben mogen lenen van de
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burgemeester van Voorburg, theEast end sixteens, vroeger een
hangjongerenplek maar je ziet wat ervan terechtkom dat gaat allemaal
hartstikke goed.
Welkom allemaal, geweldig dat jullie er allemaal zijn, we hebben een avond
die past in de vernieuwing van de WD. Wij hebben vanmiddag een aantal
heel belangrijke besluiten genomen, ik zal daar straks nog iets over zeggen,
maar het betekent in ieder geval dat de WD elan heeft, vooruit gaat naar een
toekomst die fantastisch is en daar hebben we vanmiddag weer een basis
voor gelegd en we zijn ervan overtuigd dat dat op een hele goede manier de
goede richting op gaat en daar zijn we allemaal van overtuigd en het is heel
goed dat we er allemaal zijn om dat moment mee te maken.
We zijn hier ook bij elkaar op een zeg maar een najaarsvergadering wat wat
bijzonder is want wij kennen eigenlijk alleen maar formeel een
voorjaarsbijeen komst, in mei, en we kennen niet deze twee keer per jaar een
algemene vergadering ja natuurlijk veel algemene vergaderingen als het gaat
om het vaststellen van lijsten, om het vaststellen van
verkiezingsprogramma's, maar regulier twee keer per jaar bij elkaar komen
dat gaan we vanaf nu doen, we zullen een partij zijn waar leden op af komen
en waar we volle zalen zullen trekken dus dit wordt een van de laatste keer
dat we een zaal hebben waar we met pakweg bijna 800 mensen in kunnen de
volgende keren zullen dat er over de 1000 zijn en dan gaan we naar de
allergrootste zalen die we in Nederland hebben.
Beste WD vrinden ik zou graag jullie aandacht vragen voor Leendert Ginjaar.
We hebben op 17 september, of eigenlijk was het 18 september, het akelige
bericht ontvangen dat Leendert op de 1r september is overleden.
Leendert Ginjaar die door ons allemaal wordt gezien als één van de sterke
voorzitters die de WD heeft gehad die ons geleidt heeft in een hele moeilijke
periode, Leendert Ginjaar die bekent staat als een heel bekwaam bestuurder
die allerlei dingen in de WD heeft gedaan, voorzitter van de afdeling Rijswijk
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en daarna allerlei zaken, de staten van Zuid-Holland, fractievoorzitter geweest
in de Eerste Kamer heel belangrijk werk gedaan en uiteraard als minister
maar daarna zo ontzettend veel voor Nederland heeft betekend als bekwaam
bestuurder.
Maar hij was ook een overtuigd liberaal, een hele tolerante man met
mensgerichte aandacht voor iedereen een mensenmens zou je kunnen
zeggen iemand die kijkt naar wat anderen bezighoudt en probeert dat op te
pakken en mensen met respect te behandelen altijd, en dat vergat hij nooit.
Hij was ook een heel integer mens, integer in de zin dat hij altijd eerlijk,
consequent voor zijn punten uitkwam, dat hij nooit met een dubbele bodem
werken en als hij een doel wilde bereiken dan wist je waar hij naartoe wil en
dan ging dat niet via allerlei bochtjes maar het was duidelijk, het was straight,
het was overtuigend.
Leendert Ginjaar was één van de grote in de WD en ik vind het geweldig,
· Nel, dat jij hier bent, Willem en Laurence, dat jullie hier zijn vanavond om bij
de herdenking van Leendert Ginjaar te zijn. Hij was een erelid, hij was een
fantastische WD'er, hij was een geweldige liberaal, hij was een voorman voor
ons allemaal een voorbeeld voor ons allemaal. Mag ik u vragen allemaal een
ogenblik te gaan staan en bij hem stil te staan en hem te herdenken.
Dank jullie wel allemaal en Leendert Ginjaar staat in de gouden boeken van
de WD, in ons aller geheugen en het is heel goed, Nel, dat jij er bent, Willem
en nogmaals Laurence, dat jullie hier zijn in ons midden en dat houden we zo.
Dames en heren, WD en vrienden en vriendinnen, we hebben een bijzonder
programma in de zin dat een aantal leuke en serieuze zaken elkaar zullen
afwisselen en ik heb er helemaal niks over zeggen vanavond wat er gebeurt
behalve dat ik een afscheidsspeech mag houden maar voor de rest is het
buiten mij omgegaan en dat is een hele rare gewaarwording dat soort zaken
en afscheid daar hou ik eigenlijk niet zo van maar het is wel een heel
bijzonder moment om met z'n allen eens even naar voren te kijken en niet
zozeer naar alles wat er is gebeurd de laatste jaren maar vooral kijken naar
de toekomst want wij geloven in vooruitgang.
Iemand die gelooft in vooruitgang en die gelooft in het feit dat juist onder de
hervormers de liberalen zijn, of moet ik zeggen dat juist de liberalen de
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hervormers zijn, dat is Jozias van Aartsen, ik zou hem willen vragen om ons
toe te spreken.
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De heer Jozias van Aartsen; dank je wel Bas. Dames en heren, beste liberale
vrienden, opnieuw staan wij aan de vooravond van een verkiezingsjaar. De
verkiezingen voor het Europees parlement in juni 2004. De WD appelleert
aan allen die de nadruk leggen op de vernieuwende kracht van de
persoonlijke vrijheid zij het besef voor de collectieve verantwoordelijkheid.
Zij, de WD, appelleert ook aan diegenen die, hoewelliberaal denkend, zich
van de politiek hebben afgekeerd zij roept deze groepen op haar te steunen
niet om de WD groot te maken maar om der wille van het liberale beginsel
van vrijheid en verantwoordelijkheid en als zij vinden dat het imago van de
WD daarbij een hinderpaal is moeten zij dat zeggen dan vormen wij tezamen
een nieuwe partij. Voordat u allen het podium bestormd en mij de mond
snoert, want dat had u wel mogen doen, dit is een citaat uit het liberaal
manifest 1972, 31 jaar geleden.
Ik moet u zeggen ik hou van manifesten vooral van liberale, ik werkte aan
twee daarvan mee en het manifest uit 1972 is van een fascinerende
· schoonheid maar ook van een fascinerende actualiteit. Een manifest waaraan
overigens de zo betreurde Leendert Ginjaar een zeer zeer actief aandeel in
heeft gehad en actief aan heeft meegewerkt.
Ik denk, en de WD fractie vindt, omdat wij de komende jaren eens moeten
handelen naar al die mooie woorden die wij de afgelopen jaren hebben
neergeschreven, denk ook aan de inleiding van ons verkiezingsprogram in
2002. We hebben een opdracht en die opdracht is alleen in de praktijk van
iedere dag waar te maken en in te vullen, wat is nu onze achtergrond.
Laat ik die neerzetten aan de hand van de onlangs overleden historicus
Kossmann, één van de grote intellectuelen van zijn generatie gevat, erudiet
en met een grote liefde voor de mens en zijn beperkingen. Zoals Remo Aron
dat in Parijs deed doceerde Kossmann op koppige wijze politieke en
intellectuele geschiedenis in een tijdperk van bijna unanimiteit over juist het
belang van marxistische economische geschiedenis en marxistische
ideologie.
Kossmann was ervan overtuigd, net als wij, dat de wereld uiteindelijk wordt
gevormd door politiek en ideeën. Wij liberalen en al diegenen aan wie wij
willen appelleren kunnen enorm profiteren van zijn inzichten en zijn analyses,
laat ik er twee punten uitlichten. Allereerst hielp Kossmann ons het
Nederlands liberalisme van de negentiende eeuw te herontdekken, hij toonde
aan dat onze voorgangers meer deden dan het bestrijden van economisch
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protectionisme, hij toonde aan dat wij die liberalen democratische hervormers
waren de liberalen van toen zetten zich in voor electorale en constitutionele
hervormingen voor beter en toegankelijke onderwijs voor innovatie in onze
economie, het is niet nodig om hier de naam te noemen met wie deze
ontwikkeling is verbonden dat is uiteraard Johan Rudolf Thorbecke.
Deze erfenis van hervormingsgezindheid wil de WD weer oppakken want
liberalen zit vooruitstrevendheid in het bloed en aan de andere kant heeft
Kossmann ons altijd herinnert aan de krachten en de ironie van de
geschiedenis. Neem de wijze waarop nationale identiteiten door de eeuwen
heen werden gevormd. Kossmann was niet het type historicus die claimt dat
een identiteiten van God gegeven realiteit is, jazeker, deze komt tot stand
door gebeurtenissen en politici, door oorlogen en door staten maar nee als de
identiteit er eenmaal is kan deze niet eenvoudig ongedaan worden gemaakt
net zomin als nieuwe identiteiten gecreëerd kunnen worden, dat moet een
goede weg zijn voor alle EU zeloten.
De WD, dames en heren, willering trekken uit de lessen van Kossmann wij
streven ernaar een hervormingsgezinde liberale partij te zijn met historisch
bewustzijn. Aan de hand van Kossmann sprak ik over identiteit en is dat niet
het thema waarvoor de Nederlandse samenleving van vandaag staat?
Hebben wij eigenlijk wat nog wel een identiteit? Want als we in ogenschouw
nemen hoe moeizaam het integratieproces van niet westerse emigranten in
Nederland zich voltrekt en voltrok moeten we denk ik allereerst de hand in
eigen boezem steken. Wat hebben wij er nu eigenlijk aan gedaan om hen die
naar Nederland kwamen de Nederlandse identiteit bij te brengen is onze
zoveel geroemde tolerantie niet veel meer dan min of meer dan desinteresse?
Desinteresse in de positie waarin de nieuwe Nederlanders verkeren en
desinteresse die angst verhult om uit te komen, maar ook om op te komen,
voor de liberale waarden van onze samenleving.
Verlichtingsdenken in tal van Europese landen valt terug te voeren op
Nederlandse inspiratiebronnen, maar wie weet dat eigenlijk nog? De WD
wenst daarom meer belangstelling voor de Nederlandse identiteit en de
Nederlandse geschiedenis in het publieke debat en in het onderwijs.
Is onderwijs, waar liberalen altijd ideeën over hadden altijd vooruitstrevend
zijn geweest denk aan Haya van Someren, niet wezenlijk voor de inrichting
van onze samenleving en onderwijs is daarom zo belangrijk omdat daarin de
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grondtoon van de Nederlandse natie moet worden onderwezen of het nu op
bijzonder- of openbaaronderwijs gebeurt. Dat is natuurlijk ook de achtergrond
van de opvatting van de Tweede Kamerfractie dat wij het fenomeen
islamitische scholen waar misstanden heersen willen aanpakken niet zoals
Wouter Bos in een kranteninterview zich meende te moeten permitteren te
zeggen een aanval op de Islam, wat eigenlijk een valse en lage beschuldiging
van de Partij van de Arbeid leider.
Als de grondbeginselen van onze rechtsstaat in het geding zijn dan gaat het
namelijk om onze samenleving om het behouden van onze waarden, kortom
dan gaat het om onze identiteit en die dan niet meestrijd verzaakt haar of zijn
plicht. Dus, dames en heren, ik ben het eens met wat de minister-president
schreef in januari 2002 en ik citeer ' een samenleving kan niet goed
functioneren als er groepen zijn die de basiswaarden van die samenleving en
cultuur onvoldoende kennen en hebben eigengemaakt' en verderop schrijft de
dan latere minister-president, het was tijdens de campagne aan de vooravond
van mei 2002, binnen het onderwijs moet meer aandacht aan de verbindende
waarden en normen worden besteed en als dan minister-president
Balkenende op zijn partijcongres waarschuwt voor de zuil die een gevangenis
van achterstand wordt dan doe ik hier vanavond een oproep aan het CDA om
nu liberalen en christen-democraten hierover in weze dezelfde analyse maken
dan ook samen op te trekken om misstanden in het Nederlands onderwijs te
bestrijden.
Laten wij elkaar niet de maat nemen van de aanhankelijkheid aan een
grondwetsartikel maar in de praktijk van de dag samen aan de slag gaan, het
is echt urgent genoeg. Samenhang in een samenleving. Bent u wel eens in
Rotterdam geweest? Ik hoor de burgemeester vooraan hier vooral maar ook
vele anderen een stad die in 2017 voor 48% uit zijn niet westerse emigranten
zal bestaan de meeste geen Turken en Marokkanen maar komend uit arme
landen van deze wereld reden overigens, zeg ik erbij, om te blijven zoeken
naar zinvolle vormen van ontwikkelingssamenwerking.
Een stad die aantoonbaar meer problemen heeft dan de rest van Nederland
of zelfs de andere grotere steden van ons land, een stad die de instroom van
niet westerse migranten niet meer kan bevatten, een stad bovendien waarvan
nu al10% van de bevolking, 60.000 mensen, niet is ingeburgerd, niet zijn of
haar plaats heeft gevonden indien Nederlandse samenleving.
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En wie zo naïef is om te denken dat dit op den duur allemaal wel goed komt
die zou ik willen aanraden gaat naar Charlois en IJsselmonde en kijk eens om
u heen als we niets doen dan gaat de neerwaartse spiraal verder, trekken
kansrijken uit de stad, ook succesvolle emigranten, als we niets doen komt
integratie niet van de grond en als we niets doen renderen investeringen in
stad en inwoners niet of nauwelijks en zeker wat in Rotterdam knelt, knelt in
de andere grote steden van ons land.
Ik denk dat de grote vier steden in Nederland op extra aandacht zouden
moeten en mogen rekenen zeker van liberale bewindsvrouw en liberale
bewindsman een. Waarom bijvoorbeeld geen speciale wetgeving voor wijken
in nood, waarom bijvoorbeeld geen economische kansen zones om
investeringen in wijken in nood te stimuleren. Ik weet het is een idee, nog niet
eens zo oud uit de jaren negentig, maar weer zo'n idee wat in een lade in
Nederland verdwijnt daar zijn we heel goed in om goeie plannen in laden te
stoppen. Het gaat hier in de komende jaren om de samenhangende aanpak
waarin de bestrijding van illegaliteit van overlast, criminaliteit en allerlei andere
· fenomenen hoog op de agenda moeten staan. Minister Remkes zorg dat u uw
belofte houdt en verzeker samen met de korpsbeheerders dat er meer politie
in Nederland komt, dat is in het belang van alle inwoners van dit land.
Nu zijn dit, en ik weet het zelf ook een beetje, moeilijke processen en in die
moeilijke processen zijn wij historisch gezien niet zo sterk. De ooit zo
machtige republiek der zeven verenigde Nederlanden ging ten onder aan
institutionele zwakte, liberalen wij waren altijd denkers over de staat en is
eigenlijk het liberalisme en ook niet een filosofie van de staat dus moet een
vernieuwingsprogram een kolfje naar onze hand zijn, wij hebben nieuw elan
nodig voor een vormeloze zak meel, ik ontleen dat beeld aan professor
Ankersmit en ikzelf heb op de partijraad in september en in de Kamer
gesproken over het fenomeen van de crisis naar de crisis, nieuw elan dus.
En waarom, omdat aan het eind van de laan die derwaarts gaat, denk aan de
rapportages van de commissie Vonhoff omdat aan het eind van die laan altijd
een burger staat en daar doen wij het voor. Nederland heeft dynamiek nodig
geen matheid, daarom heeft de Tweede Kamerfractie zich in het
hoofdlijnenakkoord van dit kabinet gebonden aan de afspraak over de
herziening van ons kiesstelsel, daar zullen wij ons absoluut niet onderuit
werken meneer van Mierlo zoals u gisterenavond voor de buis zei, daar
werken wij ons niet onderuit maar het moet dan wel bijdragen aan een echte
versterking van de band tussen kiezer en gekozene in het belang van de
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burger en daaraan voldoet het model de Graaf ook het vandaag geloof ik
aangepaste model de Graaf niet.
Dynamiek, geen matheid daarom heeft de fractie zich gebonden aan de
komst van de door burgers gekozen burgemeester. Maar zoals ook de VNG
benadrukt geen sterke burgemeester zonder een sterke gemeente, maar ook
het omgekeerde geldt, geen sterke gemeente zonder sterke burgemeester.
Als het gaat zoals het zou moeten gaan betekent de komst van een
rechtstreeks door de burgers gekozen burgemeester, dus een burgemeester
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volgens het model Opstelten welteverstaan, en ik zeg model niet postuur
Opstelten voordat iemand daar.
Een versterking, die burgemeester zal betekenen, een versterking van de
taak en de plaats van de gemeenten in ons nationale bestel. De
gemeentelijke autonomie die erodeert al sinds jaar en dag, liberalen zijn daar
altijd zeer huiverig voor geweest grijp dan nu uw kans zou ik willen zeggen,
zet de klok niet terug maar breng het uurwerk nu in harmonie met de tijd en ik
hoop werkelijkwaar vurig dat uw vergadering morgen die zienswijze
onderschrijft in het belang van de Nederlandse burgers.
Elan, geen mist of matheid, daarom heeft de Tweede Kamerfractie van de
WO ingestemd met het referendum over de Europese grondwet als die
overigens ooit van die onderhandelingstafel komt.
De Europese Unie, wat daarvan te zeggen na deze dramatische week, één
ding staat vast wij allen hier aanwezig moeten ons tribuut brengen aan onze
vice premier Gerrit Zalm, hij heeft standgehouden, hij is voor Nederlandse en
Europese belangen in de bres gesprongen, hij verdient alle lof van Nederland
maar ook van de Europese burgers. De verkiezingen voor het Europese
parlement zullen natuurlijk in het licht staan van de gebeurtenissen van de
afgelopen week, die gebeurtenissen datgene wat er geschiedde dat zal op
ons netvlies blijven staan en dat zal de kiezer zich in het stemhokje in juni
volgend jaar herinneren.
De gang van zaken rond het stabiliteitspact moet naar ons oordeel ook onze
houding bepalen bij de onderhandelingen over een nieuw verdrag als
opvolger van het verdrag van Nice. Het kabinet, Kamer en WO fractie
hebben hun voorwaarden gesteld en ik wil hier vanavond klare wijn schenken,
zeker na deze zwarte week in Europa, moeten deze voorwaarden worden
vervuld daar kan niet mee worden geschipperd.
De minister-president en de minister van Buitenlandse zaken moeten weten
dat de WO fractie in de Tweede Kamer scherp aan de wind zeilt en zal
zeilen, van ons kunt u geen Europa paternalisme verwachten zoals de
Volkskrant de houding van de Partij van de Arbeid zo raak typeerde.
In het Europa van de 25 zal het er harder aan toegaan, harder en rauwer,
rauwer dan in het Europa van de zes, de negen, de twaalf of de vijftien, de
opstekende storm kondigt zich al aan dus Balkenende en bemanning snoer u
vast voor de hoge golven die uw schip zullen beuken, als u nu kapseist dan
richt u Nederland niet 1,2,3, weer op. U heeft bovendien vele, vele
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bondgenoten in het eskader van de 25 dus verzamel daar nu alle steun die u
kunt krijgen, strijk de vlag niet zou ik tot Balkenende en zijn bemanning willen
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zeggen en als er geen verdrag van Rome komt nou dames en heren dan is er
werkelijk waar geen man overboord. Er staat in Europa veel meer op de rol
dan al die discussies altijd maar over instituties en instellingen, laat Europa
nou eens de problemen aanpakken die de burger direct aanstaan, innovatie,
denk aan de Lissabon agenda, veiligheid, asiel en migratie, het
landbouwbeleid wat hoognodig veranderd moet worden, een echte sterke
euro, ook structureel sterke euro, de bureaucratie en de verspilling.
Sprekend over veiligheid, één van de grootste problemen die onze wereld
kent is het terrorisme afkomstig van de radicale fundamentalisten handelend
in strijd met de leer van de Islam. Op ons netvlies staan nog de afschuwelijke
gebeurtenissen en aanslagen in lstanbul, in Marokko, in Saudi-Arabië, in
Indonesië, nimmer mogen en nimmer zullen wij capituleren voor fanatici die
alles wat liberalen lief is om zeep willen helpen. Het is een illusie te denken
dat een land als Nederland immuun is voor terroristische aanslagen, we zijn
een open land, we nemen actief deel aan internationale vredesmissies en wij
· zijn daar terecht trots op. En we staan terecht niet te boek als vijand van de
Verenigde Staten of Israël daarom is een forse aanpak van het terrorisme in
Nederland geen luxe maar een noodzaak.
Nederland is laks op dit terrein, zo treuzelt de minister van Justitie onnodig
met het aanpassen van de wet zo dat AIVD informatie ook in een strafproces
kan worden gebruikt. dat is onbegrijpelijk, en het is ook onmenselijk, en ik
roep de heer Donner dan ook op dat nu ook eindelijk eens te regelen anders
zal de WD Tweede Kamerfractie met een initiatiefwet terzake komen.
En wat is er eigenlijk tegen de bestaande praktijk van onze Europese partner
Frankrijk waar een onderdeel van de geheime dienst tevens
opsporingsbevoegdheid heeft, mits uiteraard de controle hier op voldoende is
geregeld en dat zal nodig zijn, is deze variant voor Nederland tenminste het
bestuderen waard.
Wie Donner zegt, dames en heren, zegt CDA. Ik deed al een oproep aan
onze coalitiepartner en wil er nog één aan toevoegen, één die mij is
ingegeven door de gebeurtenissen in het Haagse parlement van de afgelopen
week. Een week waarin de begroting van VWS aan de orde was en daarom
zou ik tot het CDA willen zeggen werk toch met de WO mee om het
hoofdlijnenakkoord uit te voeren, samen met het CDA en de CDA fractie
staan wij voor de opdracht om onze verzorgingsstaat te hervormen, de
troonrede van september jl., door sommige liberale troonrede genoemd die
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sprak heldere taal, taal, waarvoor het hele kabinet verantwoordelijk is, tart ons
dan niet zeg ik tot het CDA door te suggereren dat het CDA socialer en
gevoeliger zou zijn dan de liberalen van de WO dat is kwetsend voor de
drijfveren van Hans Hoogervorst, Edith Schippers en Anoushka van
Miltenburg en overigens ook van Erica Terpstra.
Wij allen zoeken naar mogelijkheden om de zwaksten te beschermen ook zij
en wij willen diegenen die van de overheid afhankelijk zijn zekerheden bieden
maar wij willen geen beloften doen die wij niet waar kunnen maken.
Dames en heren, wij willen een participatiestaat, zoals ik zei tijdens de
partijraad in september en uiteraard in het debat in de Kamer want daar hoort
dat thuis tijdens de algemene politieke beschouwingen, een staat waarin allen
deelnemen. Ik heb een aantal malen tijdens deze speech naar historie
verwezen maar vergis u niet het liberalisme is een naar de toekomst gerichte
stroming en naar de toekomst gerichte overtuiging, wij willen vooruit met z'n
allen, dank u wel.
Dames en heren, nu ik hier toch sta zou ik van die gelegenheid, sommige
zullen zeggen misbruik maken maar ik wou toch gewoon zelf dan maar willen
zeggen, gebruik willen maken om toch iets te zeggen tot onze scheidende
partijvoorzitter, iets te zeggen tot Bas Eenhoorn en ik zal dat echt heel kort
doen.
Bas, dit is je laatste algemene vergadering en dat moet je volgens mij echt
iets doen, dat raakt je denk ik emotioneel. De WO is denk ik veel aan Bas
aan dank verschuldigd hij is degene die toen we er echt nog niet allemaal
over spraken die de vernieuwing van de partij aanvatte, met gedrevenheid en
enorm veel enthousiasme en je hebt ook, dat is waar, je hebt enorm
doorgedramd zoals overigens een oud voorzitter van de JOVD van Groningen
betaamt. De kroon op je werk Bas is volgens mij de besluitvorming van
vanmiddag, je herinnerde er zojuist terecht aan, dat zal niemand je ooit meer
afnemen en ik denk dat je in de anale van de partij te boek zult staan als Bas
de vernieuwer.
Veel dank daarvoor maar ik zou ook heel persoonlijk tot je willen zeggen, heel
veel dank voor alle steun die je ook aan mij hebt gegeven en veel dank voor
je vriendschap.
De heer Bas Eenhoorn; geweldig bedankt voor je inspirerende speech met
een intellectuele opmaat, als ik het zo mag zeggen, naar de dingen waar we
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allemaal mee bezig zijn en die ons bezighouden. En het is geen wonder ik
wordt de laatste tijd natuurlijk nog al veel bevraagt van wie is nou eigenlijk bij
jullie de aanvoerder en het is duidelijk wij hebben zoveel fantastische
mensen, Gerrit Zalm, Jozias van Aartsen, in Brussel zit Frits Bolkestein ons
erelid geweldig dat je er bent Frits en dat is gewoon kinnesinne, dat is zo
duidelijk alles wat, we hebben zoveel fantastische mensen.
Ik ben één geweldige vrouw vergeten en dat wil ik goedmaken, soms ga je
wel eens door de grond en dan denk je van oh wat doe ik nou voor stoms, ik
spreek tegen Nel, ik spreek tegen Willem en ik spreek tegen Laurence maar
ik spreek niet zo straks tegen Petra. Ik spreek helemaal niet over, als ik het zo
mag zeggen, over de liefste dochter van Nel en Leendert, Petra natuurlijk had
ik het ook over jou.
Maar sommige dingen zijn zo gewoon en mensen zijn altijd om je heen al vier
en een half jaar, altijd even aan de telefoon, even helpen en even met elkaar
praten en dan is het bijna te gewoon geworden na vier en een half jaar, sorry
Pet ra.
Er zijn, zoals ik al zei, heel veel bijzondere mensen in onze partij sommige
mensen die zitten al heellang in de WO en die komen dan ook op bijzondere
momenten binnen en gaan op bijzondere momenten weer weg.
Zo kwam er iemand op haar verjaardag in 1977 in de fractie met een doos
gebak, Erica. Heel mooi stond je daar en toen kwam er een hele carrière, je
was een geweldige vrouw in de politiek, inspirerend mag je wel zeggen, een
echte volksvertegenwoordiger, iemand die mensen aanspreekt, iemand die
weet hoe mensen te bewegen en je hebt overal waar dat maar enigszins kon,
behalve dat jij de liberale vonk heb ontdekt, jij was een liberale vonk het
sprong alle kanten op. Overal je contacten, meer dan 50 maatschappelijke
functies heb jij vervult en je was, ik zeg dan maar een mensenmens.
Als mensen ergens waren met problemen was je daar, als de partij vroeg zou
je dit of dat nog willen doen dit deed het altijd. Je belde me laatst, toen
hadden we even contact, toen was je op zondag alweer in Drenthe geweest
en weer onderweg naar huis, altijd in het land altijd bij de mensen en altijd
sterk voor het liberalisme, een echte liberale vrouw waar wij trots op kunnen
zijn.
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Ik zei al sinds 1977 in de Tweede Kamer maar jij hebt zoveel dingen gedaan
het is eigenlijk teveel om allemaal op te noemen. Behalve dat je ook
staatssecretaris bent geweest ben je ook nog lid van de provinciale staten in
Utrecht geweest, maar goed jij hebt zoveel dingen gedaan, drijfveer van het
seniorenbeleid van de WO om eens wat te noemen, wetgeving die jij voor
elkaar hebt gekregen, en nu stap je er weer uit en je doet een fantastische
baan en ik weet zeker de hele sportwereld zal het weten dat jij daar de
nieuwe aanvoerder bent. En wij zijn je natuurlijk niet echt kwijt want je zult ook
altijd bij ons komen en met ons mee doen en onze grote liberale vrouw zijn
die meer dan 310.000 voorkeurstemmen kreeg meer dan 310.000
voorkeurstemmen, geweldig.
Erica, omdat wij zo trots op je zijn, omdat wij vinden dat jij zo'n geweldig
voorbeeld bent voor ons in de WO, willen wij met z'n allen, dat hebben we
vanmiddag besloten in algemene vergadering jou benoemen tot erelid van de
WD.
Mevrouw Erica Terpstra; lieve mensen alstublieft gaat u nou zitten. Ik had
gedacht, ik had dit niet gedacht, nee ik had gedacht er worden wat aardige
woorden gezegd en ik vond het eigenlijk een beetje een truc. Ik weet hoe jij
emotioneel dit afscheid beleeft voor jezelf en ik dacht dat is eigenlijk een truc
om dan iemand anders ook gelijk afscheid te laten nemen.
Dit is echt ongelooflijk, ontzettend bedankt voor deze geweldige eer, als ik
terugkijk naar die plaatjes vanaf 1977 dan denk ik dan staat hier toch een
heel dankbaar mens. Ik ben u allemaal al die vrijwilligers van de WO zo
dankbaar dat u vanaf 1977 mij altijd het vertrouwen heeft gegeven, ik heb het
nooit als vanzelfsprekend ervaren, ik heb er altijd voor geprobeerd te knokken
en dat vertrouwen waard te zijn en ik vond het het mooiste vak van de wereld
en het is, zoals Hans Wiegel destijds ook zei toen ik de eerste keer in de
fractie kwam, het is een hondenbaan om van te houden.
Het is een voorrecht geweest om al die jaren samen met u het liberalisme te
proberen verder vorm te geven, kleur te geven en zeker als ik nou ook dat
verhaal weer hoor van Jozias, zo bevlogen, dan denk ik wat is het prachtig
om al die jaren te zien hoe de WO is verder gegroeid en naast die vaste
waarde van streng voor het budget, dat heb ik met Theo Joekes geleerd, en
Nel weet nog hoe ze in de fractie af en toe mopperden op mij als ik zei ja
maar die kwetsbare mensen.
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Maar strak in het budget en aan de andere kant compassie voor de kwetsbare
mens dat is het liberalisme. En daar tussendoor al die verschillende
ontwikkelingen die ik heb mogen meemaken met u allemaal, vrijwilligers die
bereid zijn om de samenleving een stukje verder te brengen, dat is hartstikke
mooi. Ik ben ook dankbaar voor al mijn fractievoorzitters vanaf Hans Wiegel
tot en met nu Jozias van Aartsen, in sommige exit interviews werd me dan
gevraagd wie is hier het liefst, ja hallo, iedere fractievoorzitter heeft zijn eigen
eigenaardigheden en er zitten er hier een paar nou ...
Ik kan al mijn fractievoorzitters zeggen ik zal nooit een boek over u schrijven
maar zou het wel kunnen.
Ik kan het me nog maar nauwelijks voorstellen dat ik inderdaad nu benoemd
ben tot erelid, toen ik kwam in de WO, toen zaten er altijd op de eerste rij van
die hele prachtige mensen die hun sporen zo verdiend hadden voor de WO
dat waren onze ereleden, nou u raakt me niet kwijt ik kom voortaan.
Ik ben niet alleen een dankbaar mens voor wat ik de afgelopen jaren allemaal
met en dankzij de WO heb mogen doen, ik ben ook dankbaar dat ik nu de
fractie uitga terwijl ik weet dat er een team mensen zit onder leiding van
Jozias die een prachtige mix is tussen nieuwe talenten, mensen die met het
hart vol zijn van die WO en daar ook voor knokken in de Kamer, en een
mooie balans ook van al wat oudere ervaren kamerleden die ook mede kleur
geven en ik weet zeker dat het een mooie team is waar we met elkaar de
komende jaren trots op mogen zijn.
Ik heb besloten om de nieuwe functie die ik nu mag gaan vervullen, en dat is
zo mooi dat ik er zelfs mijn liefde voor de politiek voor opzij zet. Ik kreeg
afgelopen dinsdag de voorzittershamer en één van mijn zonen belden op en
zijn van mam wat zat je daar ongegeneerd te glunderen, en zo voel ik het
ook.
Ik heb mij voorgenomen om niet met een politieke pet op voorzitter te zijn van
het NOC NSN maar u raakt mij niet kwijt om twee dingen.
Ten eerste u heeft groot gelijk als u zegt dat voortaan in de grootste zalen de
WO moet vergaderen, ik weet nog een prachtige zaal sportcentrum
PapendaL U bent van harte welkom en ik zal u graag daar verwelkomen.
Ten tweede u bent mij natuurlijk niet kwijt omdat ik zo verknocht bent aan de
WO en aan de kleuren van de WO en wat is mooier dan in je nieuwe functie
met trots het oranje te mogen dragen, heel erg bedankt voor wat u voor mij
heeft gedaan.
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De heer Bas Eenhoorn; we zitten hier allemaal reuze ontspannen in de zaal,
ereleden of geen ereleden, bewindslieden of niet, politici aan het Binnenhof of
in Brussel of waar dan ook in Nederland, we zitten hier allemaal reuze
ontspannen op vier mensen na. Er zitten er daar vier die door het land zijn
getrokken van het ene politieke café naar het andere, van de ene bijeenkomst
naar de andere en daar hebben aangegeven hoe zij denken dat het
voorzitterschap van de WD in de komende tijd zal moeten worden ingevuld.
Ik moet zeggen er past ons toch bijzonder veel waardering voor deze inzet
voor deze strijd voor het voorbeeld om te knokken om wat te willen doen voor
de WD. Het is fantastisch dat jullie dat met zijn vieren hebben gedaan, maar
goed laten we het nu niet verder gaan rekken, laten we kijken hoe het
afgelopen is met de ledenraadpleging wat de uitkomst is van datgene wat de
leden hebben gezegd. Er zijn in totaal ruim 6000 stemmen uitgebracht op de
kandidaat voorzitters en, zeg ik alvast ook voor morgen, ook zo ongeveer
hetzelfde aantal voor de lijst voor Europa.
Dat is ietsje minder laten we maar heel eerlijk zijn, ietsje minder dan we
hadden gedacht want het is ook ietsje minder dan indertijd in september bij de
verkiezing voor de lijsttrekker voor Europa.
Daar moeten we van leren want we willen graag dat die participatie, om dat
woord van Jozias over te nemen, groter wordt. Het is belangrijk meer mensen
moeten meedoen en we hebben een evaluatiecommissie die zal kijken hoe
dat te verbeteren en waar we de zaken nog beter kunnen doen maar zoveel
mensen hebben zich nog nooit met het voorzitterschap van de WD bemoeit
want zoals jullie weten waren het er een stuk elf of twaalf die zich met mijn
voorzitterschap hebben bemoeit toen ik Willem Hoekzema mocht opvolgen, ik
geloof dat dat maar een heel klein groepje in een achterkamertje was en
misschien dat het POK er ook nog iets mee te maken had maar dan hadden
we het wel ongeveer gehad en nu ruim 6000 mensen die hebben hun stem
uitgebracht.
Goed we gaan het allemaal niet langer maken dan nodig is, de notaris vraag
ik om naar boven te komen om te laten zien dat het allemaal weer naar goede
orde is verlopen, notaris Maalderink.
De heer Maalderink; voorzitter, het is eigenlijk een merkwaardige vorm van
testament, u regelt de erfopvolging maar anders dan normaal wordt de
erfopvolging voor u de besloten. Ik heb het in dit proces verbaal doen
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verwoorden en als u dat zou willen openmaken daar kunt u dan kijken hoe het
gelopen is, dank u wel.
De heer Bas Eenhoorn; ik begrijp notaris dat het allemaal in goede orde is
gebeurd anders had u dat niet overhandigt denk ik. De uitslag van de
ledenraadpleging voor de verkiezing van voorzitter en ik geef het in de
volgorde waarin de meeste stemmen uitgebracht dus laten maar gewoon
zeggen wie het gewonnen heeft: Jan van Zanen.
De heer Jan van Zanen; dames en heren, het verkeerde papiertje, dat kan
gebeuren, ik hou ze maar vast. Ik ben ook perplex, laat ik maar beginnen, ook
dat wist ik niet van tevoren, aan ons nieuwste erelid te zeggen wij komen in
Papendal dat staat.
Dames en heren, ik ben zeer gelukkig na mijn meest recente ervaringen in
het Utrechtse om eindelijk eens verkiezingen te winnen. Dank u wel voor het
vertrouwen. Ik wil maar meteen ook zeggen, en daar kom ik natuurlijk morgen
op terug, dat ik dat het grootst mogelijke respect heb voor Bas maar ook voor
mijn collega's waar ik bijna avond aan avond en soms zelfs twee keer per
avond mee heb mogen strijden maar ook mogen lachen en mogen genieten.
Want ik vind dat Henry, Pam en Chris het ook geweldig hebben gedaan,
collega's.
Want ook voor deze functie van partijvoorzitter, als je dan je nek durft uit te
steken, dan vind ik dat je iets verdient en in ieder geval mijn respect.
Natuurlijk ook dank voor mijn vrijwilligers, Peter en zijn vrouwen en mannen
geweldig het was pionieren maar het heeft wat opgeleverd. En mijn vrouw
bedankt voor het geduld en mijn ouders die nu op de kinderen passen zo gaat
dat, en iedereen die mij heeft gesteund maar ook die mij heeft bekritiseerd en
dat zal ongetwijfeld zo blijven. Natuurlijk morgen, dames en heren, begint het
echt, het is nu echt de avond van Bas, morgen zal ik een paar dingen aan u
zeggen ik zal bijvoorbeeld aandacht vragen bij u voor het functioneren van de
politieke partij, ook onze partij.
Ik zal dat met name ook daar iets over zeggen nu we met een personendemocratie zeg ik zijn geconfronteerd. Ik wil ook iets zeggen morgen over de
verkaveling in het huidige partijpolitieke landschap, zeg maar hoe ons
partijenstelsel in elkaar zit. En ik wil iets zeggen over het belang om als WO,
zoals we vanmiddag hebben besloten, om echt een debat- en ideeënpartij te
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zijn en te willen worden en dat het dan ook nodig is voor ons allemaal om
soms eens lef te tonen en risico's te nemen.
Dames en heren, ik kan het niet alleen, ik kan het alleen maar met uw steun,
met de steun van het hoofdbestuur en met de steun van al die vrijwilligers hier
en thuis. Dames en heren, aan de slag het zal niet altijd makkelijk zijn maar
zoals Haya van Someren zei: 'liberalisme is het waard om voor te vechten
zolang je leeft', dank u wel, tot morgen.
De heer Bas Eenhoorn; dames en heren, nu even een klein intermezzo om
hiervan bij te komen en dat bestaat uit een muzikaal intermezzo, ik mocht mij
er zelf niet mee bemoeien maar volgens mij is het een muzikaal intermezzo
van dezelfde band, Eastend Sixteens.
Dames en heren, mag ik u verzoeken allemaal weer uw plaats in te nemen
dan gaan we door met het programma voor vanavond.
Oh, ja dat is heel goed, een tweede foutje u houdt ze bij vanavond. Wij zijn
heel enthousiast over vier mensen die in de strijd zijn geweest, enthousiast
over de winnaar maar ik moet nu formeel natuurlijk vragen of u instemt, dat
hebben we op 21 juni afgesproken, met de uitslag, Jan doe eventjes nog
rustig aan. Mag ik vragen of u instemt met de uitslag van de
ledenraadpleging? Ja, zeg ik dan maar tegen Nel, wat is de uitslag in
aantallen? Dat zullen we straks bekendmaken dat komt op de paperassen her
en der maar ik wil wel even de stemmen aantallen.
6244 uitgebracht, eerste ronde hé u weet we stemmen zoals we ook op de
algemene vergadering stemmen dus dan gecumuleerd wie afvalt dan gaan de
voorkeurstemmen door maar ik geef even van de eerste ronde aan.
2236 stemmen voor Jan van Zanen, 1817 voor Henry Meijdam, 1547 voor
Pam Evenhuis en 517 voor Chris Niquist, dat was de uitslag eerste ronde en
daarna zijn er natuurlijk via de computer en uw voorkeurstemmen tweede en
derde rondes geweest en heeft uiteindelijk een absolute meerderheid
opgeleverd voor mijn heen, dank u wel, we hebben een pauze met een
muzikaal intermezzo.
De heer Mark Harbers; goed beste mensen. In de eerste plaats wilde ik van
deze gelegenheid gebruikmaken om namens de tien andere
hoofdbestuursleden Jan van Zanen van harte welkom te heten bij ons in de
club. Ik zie dat hij even in het feestgedruis is ondergedompeld, ik kan hem dat
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niet rechtstreeks zeggen, daar sta je. Jan, van harte welkom bij ons in de club
vanaf morgen gaan we gezamenlijk met jou graag aan de slag en wij
feliciteren je van harte met je overwinning. Maar de rest van deze avond staat
in het teken van het afscheid van onder de vorige voorzitter, onze tiende
partijvoorzitter, Bas eenhoorn.
Beste Bas, toen je als onze partijvoorzitter aantrad, vrijwilligerswerk naast een
drukke baan, was één van je praktische wensen om twee vice-voorzitters
naast je te hebben. Dus was het de bedoeling geweest om hier vanavond in
een soort dubbelpresentatie afscheid van je te nemen en Sari en ik hebben
heel lang daarop geoefend maar zoals je weet is Sari sinds gisteren geveld
door een stevige griep vandaar dat ik hier nu alleen sta om je namens
hoofdbestuur en de hele partij te danken voor je voorzitterschap.
Ondanks dat je dus dacht om een slag om de arm te houden in je
tijdsbesteding valt ogenblikkelijk op dat je vanaf de eerste dag met een
enorme energie aan de slag ging. Zoals je beloofde ging het hoofdbestuur
onder jouw leiding vanaf de eerste dag het land in. Luisteren in
kamercentrales en afdelingen, we moeten van elkaar weten wat er leeft zei je
toen, dus zijn wij vier en een halfjaar lang met het hoofdbestuur door stad en
land langs afdelingen en kamercentrales gereisd. Ik zal straks nog even
moeten wennen zonder dat vertrouwde beeld als je ergens aankomt niet meer
die mooie goudkleurige auto pal naast de ingang want je was natuurlijk altijd
als eerste daar om nog even met deze en gene bij te praten.
Wel een mooie auto trouwens maar een wel foeilelijke goudkleurige auto en ik
kan dat zeggen want die kleur van die auto dat is het grootste
meningsverschil wat we de afgelopen vier en een halfjaar hebben gehad.
Je hield ons dan ook voortdurend voor dat de basis van een partij die gehoor
geeft aan de leden in de afdelingen ligt. Afdelingen die bijeenkomsten
organiseren die gaan over de dingen die kiezers echt interesseren. Zoals je
overal de spiegel de afdelingen voorhield spreken jullie hier wel genoeg over
de scheve stoeptegel, de rondweg en het probleem met de hondenpoep.
Bas in de aanloop naar vanavond hebben we op diverse plekken nog eens je
voorzitterschap de revue laten passeren, en opvallend is dan hoe consistent
je lijn in al die jaren was. Vaak even terloops van tevoren voor een
bijeenkomst informeerde je zo eens van goh waar zal ik het vanavond
eigenlijk over gaan hebben. Maar het loont dan de moeite om terug te
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bladeren naar je eerste interviews in Vrijheid en Democratie. Dan blijkt hoe
sterk de lijn is die je al die jaren heb vastgehouden, schijnbaar achteloos
kwamen bij jou altijd de woorden maar de visie kwam vanuit je diepste
overtuiging, een visie van openheid en transparantie.
Je hebt gewerkt aan een partij waarin voor mensen zichtbaar was wat er
gebeurde, hoe de meningsvorming tot stand kwam, wat de politieke
standpunten zijn waarin ruimte was voor debat, waarin het onderscheid zitten
dat wij als politieke partij moeten maken. Als liberale politieke partij want het
liberalisme heeft een gouden kans, je zei het in de opening interview en je zei
het in je afscheidscolumn en ik citeer: "de WO als een open brede volkspartij,
liberale volkspartij, waarin elke liberaal zich thuis voelt en vrij om het debat
aangaan".
Bas, je hebt als voorzitter van een politieke partij het allereerste meegemaakt
wat een voorzitter van een politieke partij kan overkomen. Ondanks alle
voorbereidingen, ondanks het marktonderzoek, ondanks dat je meer denk ik
dan wie dan ook een paar jaar geleden de veranderde tijdgeest aanvoelde,
was je voorzitter van een partij die een dramatisch verlies leed bij
verkiezingen, en als zich dat voordoet in een partij dan wordt het onrustig. Je
had het je denk ik toch wat anders voorgesteld toen je in het allereerste
interview zei, en ik citeer: "de WO is weer een plezierige en rustige partij
geworden, nu mag er wel weer wat roering komen", en in zo'n situatie dan
wordt ook iedere uitspraak die je zelf doet op een goud schaaltje gewogen.
Wij in het hoofdbestuur en een aantal anderen in de partij hebben gezien dat
je ook zelf zat met een uitspraak die verkeert overkwam, of je boosheid als
een uitspraak doelbewust verkeert werd uitgelegd maar er was ook een
andere zijde staan uitspraken die je deed. Je bracht ook onder woorden welke
gevoelens er leeft in de WO en maakte dat zichtbaar voor de achterban.
Het was misschien niet altijd de juiste plek of het juiste moment maar je zei
wat vanuit je hart kwam en je zei in ieder geval wel wat werd gedacht, ook dat
past bij je motto openheid en transparantie want politieke partijen, zo zei je,
kunnen tegenwoordig nog niet verbergen hoe het er in de keuken aan toegaat
liever ga je die discussie aan met open vizier en met een sterke
overtuigingskracht wist je mensen altijd weer voor je te winnen.
Het verloop van die verkiezingen, met name die verkiezingen vorig jaar, is
voor mij ook een blijk van je enorme veerkracht. Je hebt je door dat drama
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niet uit het veld laten slaan integendeel, met verdubbelde energie greep je
binnen enkele dagen je kans om de partij de noodzakelijke vernieuwing mee
te geven. Ik heb het nagelezen, het 18 puntenplan partijvernieuwing leek je bij
die je aantreden al in je hoofd te hebben geschreven want flarden daarvan
stonden toen al in een paar edities van Vrijheid en Democratie. En je hebt
gelijk gekregen je laat wat dat betreft een andere vernieuwde WO na.
Bas, even genoeg over al die grote kwesties die we in politieke verband
meemaakten, even over jou als mens, als voorzitter van ons hoofdbestuur.
Want wat ons als hoofdbestuur vooral bij blijft is de fantastische sfeer die je
meebracht, het was ontzettend plezierig werken in het hoofdbestuur onder
jouw leiding, wij hebben het ook wel verzucht soms was het wel wat ad
hoccerig maar dat hadden we kunnen weten wat je zei al bij je aantreden dat
je minder aandacht wilde geven aan regeltjes en veel tijd aan een creatieve
en inspirerende partij en we hebben dat geweten.
Besturen moet in de eerste plaats vooral ook leuk en plezierig zijn om te doen
en dat plezierig heb je al die jaren gebracht in het hoofdbestuur. En zelfs als
iedereen haast had en er snel een overleg snel tussendoor moest dan
bouwde je toch altijd eerst nog die sfeer waarin ruimte is om belevenissen te
delen, anekdotes te delen, even bij te praten voordat we inhoudelijk aan de
slag gingen. Je gaf heel veel vertrouwen aan de mensen om je heen, enorme
aandacht voor anderen, je gaf ruimte en je wandelde dwars door heersende
conventies hiërarchische verhoudingen en bestaande. regeltjes en vooral, ik
ken geen ander in de partij die zoveel mensen waar we ook kwamen in het
land bij naam kende en met hen een geschiedenis deelde. En liberaal, ook in
het besturen van de partij. Jouw gevleugelde woorden zullen ons in het
hoofdbestuur nog een flinke tijd bijblijven, ik denk er niet aan om dit te
regelen, geen sprake van laat de mensen in het land, laten de mensen in de
afdelingen dat zelf doen ze kunnen dat best, in die sfeer gaf je vertrouwen en
ik ben heel blij dat we je het vertrouwen als onze voorzitter hebben gegeven.
Tot slot, beste Bas, vertrouwen verdraagzaamheid en visie waren je woorden
uit je aanvaardingsspeech, de tijd van jouw voorzitterschap is nu teneinde
maar we nemen je woorden graag verder mee. In het vertrouwen dat je je nog
lang blijft inzetten voor de WO en in elk geval op het Europese liberale toneel
in het bestuur van de ELDR, je hebt je nek uitgestoken maar bovenal met
goed resultaat want we hebben een vernieuwde partij. Namens het
hoofdbestuur en de partij wil ik je dan ook hartelijk danken voor je inzet als
onze voorzitter en wil ik je vooral bedanken omdat hij in jou een ontzettend
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plezierige, warme, hartelijke en open voorzitter hebben getroffen de afgelopen
vier jaar, Bas dank je wel.
Om onze waardering kracht bij te zetten hebben wij natuurlijk een aandenken
zodat je ons niet zomaar kunt vergeten en het is een sculptuur geworden
waarvan wij hopen dat het een plek krijgt als, laten we in dit geval zeggen,
een dierbaar aandenken aan een meer dan fantastische tijd, en het is
loodzwaar.
Dames en heren, voordat Bas straks zelf het allerlaatste woord heeft zijn er
nog een paar mensen die iets tot Bas willen zeggen en ik nodig in de eerste
plaats namens, kun je zeggen, het land, namens de kamercentrales de
voorzitter uit van de kamercentrale die ons vandaag en morgen gastvrijheid
geeft voor dit congres de voorzitter van de kamercentrale Den Bosch, lngrid
Kloosterman.
Mevrouw lngrid Kloosterman; dank je wel Mark, hij is wel heel erg mooi Bas.
Wie had dat nou gedacht dat ik jou nou hier zijn toespreken. Toen ik een paar
jaar geleden kamercentralevoorzitter werd deed ik dat als groentje terwijl jij al
vele jaren politieke ervaring had en nu vanavond neem jij afscheid en mag ik
jou namens alle kamercentralevoorzitters uit het land, zoals Mark Harbers zei,
toespreken. Hoewel je weet dat ik niet sta te springen om dit soort toespraken
te houden doe ik dat bij deze bijzondere gelegenheid van jouw afscheid toch
heel erg graag. Het POK heeft vanaf 1999 een hele ontwikkeling metjou
doorgemaakt ik kan me een aantal momenten nog heel goed herinneren,
daar kom ik straks nog even op terug.
Tijdens één van jou eerste toespraken, dat kan ik me nog goed voor de geest
halen, heb je hebt gehad over een meer transparantere partij en wij hadden
even tijd nodig om te begrijpen wat je precies bedoelde want het ging toch
goed, je had een visie op een andere partij een partij die meer open zou zijn
en open zou moeten staan voor signalen van kiezers, meer toegankelijk zou
moeten zijn voor gewone leden, geen gesloten bolwerk van mannen van
diverse pluimage maar een afspiegeling van onze kiezers. Je hebt hier samen
met de andere hoofdbestuurleden en met brede steun uit het land
stelselmatig aan gewerkt. Het begon met het beleidsplan open vensters,
daarna de formulering van de brand essence en toen het omvormen van
partijcommissies naar een meer open netwerk en zo volgde er nog veel meer.
Jij zag, voordat de ontwikkeling en de samenleving daar aanleiding toe gaven,
dat partijen zich moesten vernieuwen, een proces dat in een
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stroomversnelling kwam omdat partijvernieuwing opeens in werd en niet
alleen binnen de WD. De afgelopen maanden zijn er dan ook vele discussies
binnen de partij gevoerd die tijdens dit congres een definitieve afronding
hebben gekregen. Wat ook opviel is het aantal vrouwen in het hoofdbestuur,
volgens mij meer dan ooit, overigens is dat ook in ons eigen clubje aan de
orde. Nu ben ik geen voorstander van vrouwen waar dan ook alleen omdat
het vrouwen zijn, voor mij gaat het om de juiste persoon op de goede plek,
kwaliteit moet voorop staan. Het is zo lastig als je als vrouw gaat twijfelen
waarom je ergens terecht bent gekomen, hadden ze een vrouw nodig of wilde
ze jou. Maar het gaat niet alleen goed met de verdeling tussen mannen en
vrouwen.
Er zijn nog heel veel meer zaken die echt opvallen, jongeren bijvoorbeeld, op
congressen maar ook zeker in heel veel verschillende bestuurlijke en politieke
functies zie je er meer dan ooit en dat is goed, en nu ben jij daar niet alleen
verantwoordelijk voor.
In een politieke partij draait het niet alleen om een voorzitter of zelfs het
hoofdbestuur. Het is, en ik ben hier persoonlijk erg blij mee, de hele partij
geweest die hier achter heeft gestaan met jou zij aan zij gevochten heeft om
die cultuuromslag te bewerkstelligen. Vanmiddag nog toen uiteindelijk de
statuten hierop aangepast zijn. Maar niet alleen degenen die hier in de zaal
zitten, ook vele andere actieve leden binnen de WD hebben hier allemaal op
hun eigen manier en binnen hun eigen netwerken hard aan getrokken en als
partij plukken we hier in de toekomst absoluut de vruchten van, daar ben ik
zeker van, ik ben trots op onze WD.
We hebben ook wat heftige momenten gekend daar moesten we dan even
doorheen. Ook wij als spreekbuis vanuit de leden en de afdelingen richting
het hoofdbestuur en omgekeerd. Ik heb wel eens stiekem gedacht hier gaat
het mis, het zal toch niet gebeuren, maar telkenmale kwam het weer in orde.
Discussies met en over de fracties hebben we gevoerd, hoe vernieuwend
moest vernieuwend zijn en wat zou dat dan moeten betekenen voor de
samenstelling van de fractie? Soms zijn dit soort dingen lastig uit te leggen,
het raakt mensen, het gaat over onze mensen, zelfs in Jip en Janneke taal is
het nauwelijks te begrijpen. We vervallen allemaal wel eens weer in onze
oude gewoonten maar dat is ook niet zo erg zolang we maar niet het
onbehaaglijke gevoel van Wouter Bos krijgen dat de partij het eigenlijk
allemaal niet meer zo nodig vindt, dat het gevoel voor urgentie voor
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veranderingen aan het wegvallen is, dat het maar een hype was en dat we
weer ouderwets gezellig verder kunnen.
Ik ben blij met onze club, onze achterban die het lef heeft om daadwerkelijk
het verschil te maken. Dat betekent dat er geen tijd is om achterover leunend
te kijken wat er gaat gebeuren, integendeel we zijn er nog lang niet, alleen jij
Bas doet een stapje terug en dat is goed. Een nieuwe voorzitter, een nieuwe
fase, Jan ook van ons hartelijk gefeliciteerd, een nieuwe maar zeker geen
gemakkelijke klus maar op ons kan de WO blijven rekenen.
Het is zoals Salvador Dali het al zei: "afscheid is de geboorte van de
herinnering". Wij zullen, Bas, heel goede herinneringen koesteren aan de
periode van onze partij onder jou voorzitterschap, Bas bedankt.
Natuurlijk krijg je nog iets voor je enorme inzet, een klein cadeautje, en ik
hoop dat je er iets leuks mee doet en dat we je hier nog heel vaak zullen zien
op dagen zoals vandaag zij aan zij met Erica.
De heer Mark Harbers; Bas, de volgende die iets tegen jou wil zeggen is Paul
Van As namens de JOVD, de nieuwe landelijk voorzitter, vorig weekend
gekozen maar ook namens alle jongeren die je zo'n warm hart toedroeg in de
partij, Paul?
De heer Pa ui van As; dank je wel voor het woord meneer de vice-voorzitter. Ik
heb vandaag een tweetal cadeautjes bij mij, één voor de oude partijvoorzitter
en één voor de nieuwe partijvoorzitter. De afgelopen paar jaar heeft de JOVD
op een bijzondere prettige wijze kunnen samenwerken met de WO, dat is
een samenwerking waar wij bijzonder blij mee zijn en die wij ook graag willen
voortzetten in de toekomst. Mede daarom hebben wij twee symbolische
cadeautjes gekocht, Bas Eenhoorn heeft persoonlijk bijgedragen aan de
bijzondere goede relatie van de WO met de JOVD in de afgelopen vier jaar.
Heeft ook aan de wieg gestaan samen met anderen maar wel als één van de
voortrekkers van onze samenwerkingsovereenkomst en we hebben hem ook
gezien afgelopen week op ons congres, waar wij uiteraard bijzonder vereerd
mee waren casual, ik ben vandaag niet casual maar ik beloof het de volgende
keer wel zoals ons ook een tijdje geleden bij decreet van het hoofdbestuur is
medegedeeld.
We hebben hem ook eerder mogen zien ondermeer in de mooie gouden
BMW, daar was hij altijd een uur eerder dan zijn bestuursgenoten, hoewel ze
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op hetzelfde tijdstip uit Den Haag richting Almelo vertrokken. Ik meen mij de
opmerking te herinneren ja ik kon lekker doorrijden, dat kunnen wij uiteraard
als jongeren ook bijzonder waarderen. En ik wilde eigenlijk graag mijn twee
hoofdbestuurders die ik vandaag heb meegenomen naar voren roepen, mijn
vice-voorzitter en mijn algemeen bestuurslid organisatie, zij hebben
meegenomen en bijzonder toepasselijk cadeautje voor Bas Eenhoorn, hij is
vorige week wederom gekozen als penningmeester van de ELDR fractie en
wij gaan er uiteraard vanuit dat hij net zoals in de JOVD ook daar weer
voorzitter zal worden, voorzitter van de afdeling Groningen van de JOVD,
voorzitter van de WD en waarom geen voorzitter van de ELDR?
Om er toch voor te zorgen dat de relatie en de samenwerking met de WD en
de JOVD op de goede koers blijft, of beter gezegd op de rails blijft, hebben wij
ook een toepasselijk cadeautje gevonden voor de nieuwe partijvoorzitter Jan
van Zanen, uiteraard ook een oud vice-voorzitter van ons, zie hier het
doorstroombeleid JOVD-WD.
En uiteraard hebben wij op dit treintje de tekst laten graveren "je bent nooit te
oud om jong en liberaal te zijn" en dat is de gedachte die ik u wil meegeven,
dank u wel.
De heer Mark Harbers; in een politieke partij heb je heel veel vrijwilligers, heel
veel mensen in het land maar ook heel veel mensen gelukkig in Den Haag, de
politici. Namens de politici vraag ik Gerrit Zalm om hier naartoe te komen.
De heer Gerrit Zalm; ja Bas, laat ik gelijk maar verklappen, ik ben natuurlijk
zo'n krent ik heb geen cadeautje want dat zou mijn reputatie natuurlijk enorm
schaden. En op dit soort afscheidsbijeenkomsten hoor je natuurlijk alleen
maar lof, eer en prijs. Voor de variatie begin ik eerst maar eens met wat
kritiek. Ik denk dat wij in ieder geval één meningsverschil hebben, dat bleek
eigenlijk toen we de profielschets maakte van de nieuwe voorzitter, en dat
ging er dan om wat doe je met onvrede in de partij? We waren het ermee
eens dat moeten worden doorgeleidt aan de fractievoorzitter, aan de ministers
en aan wie dan ook maar jij was ook van mening dat ze er te weinig mee
deden en dat je dan ook openbaar moest gaan en zeker tijdens een
campagne, ben ik nog steeds van mening, moet je dat niet doen.
Je had ook nog wel eens moeite met journalisten want je vond ze te aardig en
zeggen van geen commentaar of ga maar naar een ander dat kreeg je toch
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heel moeilijk je strot uit. Maar nu de plussen, ik denk dat je voorzitterschap
een succes is geweest je hebt heel veel veranderd en je hebt heel veel
bereikt, ik noem een paar van je successen die objectief vast te stellen zijn.
In de eerste plaats en ik zelf erg gecharmeerd van dat grootschalig imago
onderzoek wat je gedaan hebt waarom stemmen mensen WD of waarom
stemming zijn het juist niet en wanneer zouden ze het misschien gaan doen,
ik vond dat een hele belangrijke inspiratiebron ook voor de mensen op de lijst.
Wat ik ook een geweldig initiatief heb gevonden is dat na die dramatische
nederlaag in mei 2002 dat je onmiddellijk vier grote regionale bijeenkomsten
heb georganiseerd die dan ook wel later zijn genoemd 'uithuilbijeenkomsten',
nou het waren meer 'uitscheldbijeenkomsten' kan ik vertellen.
En ik herinner mij we stonden daar dan samen en het aardige van je vond ik
ook dat je dan niet zei zij hebben dit fout gedaan, hoewel jij dat wel had
mogen zeggen misschien, maar je had het steeds over wij, dat wij dingen
verkeerd hebben gedaan en die loyaliteit, je bent niet op zoek gegaan naar
zondebokken of zondebokken aangewezen maar je hebt het altijd op het
collectief gegooid en dankzij die bijeenkomsten zijn we er ook weer heel snel
doorheen gekomen want toen was het een slagersvereniging, de WD, maar
inmiddels is het weer gewoon een gezellige leuke club vol enthousiaste
mensen.
Wat ook een hele goeie is geweest is het openbreken van die
partijcommissies die toch een wat elitaire karakter hadden, opengebroken qua
samenstelling maar ook opengebroken qua missie die veel ruimer is
geworden. En debat bijeenkomsten die hebben we natuurlijk ook veel gehad
waar vroeger dat een beetje gevoelig was als er eens een onderwerp was
waar misschien verschil van mening over ontstond het jij je de laatste jaren in
ieder geval niks meer van aangetrokken, hebben we over allerlei
onderwerpen debatten gehad in de partij waar iedereen gewoon kon zeggen
wat hij ervan vond en zelfs nog met handopsteken over stellingen kon
stemmen.
En dan natuurlijk de partijvernieuwing, het is al gemeld, de kroon op dat
initiatief is vandaag gezet met de wijziging van de statuten, buitengewoon
belangrijk. Maar ook als persoon ben je heel opmerkelijk, een chagrijn heb ik
nog nooit gezien, je bent wel eens boos geweest dat heb ik wel eens gezien
maar chagrijnig en mokken dat schijn je helemaal niet te kunnen, je bent bijna
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altijd opgewekt en dat is heel plezierig. Maar je bent ook eerlijk en recht door
zee. Wij spraken dan elke dinsdag met elkaar en dan kwamen er ook wel
eens kritiek op personen ter sprake, en dat was op zich ook prima dat je dat
mij dat vertelde, maar dan zei jij er vrijwel standaard bij ik ga het de
betrokkene zelf ook zeggen wat ik hou er niet van dat ik dan iets tegen jou
zeg en niet tegen de betrokkene zelf en dat deed je dan ook hoewel het
makkelijker is dat soort gesprekken te mijden en een beetje roddelen over
iemand dat is veel gezelliger, maar dat deed je.
Je hebt mij veel advies gegeven, onder andere ook bij de samenstellingen
van kabinetten, want daar heb ik twee keer een rol in mogen spelen,
omgekeerd mocht ik het hoofdbestuur advies geven over de samenstelling
van de lijst en naar mijn gevoel was dat plezierig. Je was in staat vertrouwen
te geven maar belangrijker nog, je was te vertrouwen en dat is ook een
belangrijke eigenschap. Je bent enthousiastmerend, onvermoeibaar, je hebt
keihard gewerkt voor de partij ook in al die moeilijke tijden kortom Bas je was
een goede voorzitter maar bovenal je bent een fijn mens, dank je wel.
De heer Mark Harbers; Bas, bijna is de tijd gekomen, bijna, blijf even rustig
zitten, dat je je allerlaatste gedachten, over je testament heen, naar de WO
mag uitspreken. Maar voor het zover is mag je nog even rustig blijven zitten
want je bent niet alleen in Nederland actief geweest voor de WO maar
ergens tussen al die bedrijven door vond je ook nog de tijd om de WO te
vertegenwoordigen in Europa bij de ELDR en namens de ELDR wil nu
Werner Hooyer nog wat tegen je zeggen, ik zou zeggen kijk naar het scherm.
Bas, voor de allerlaatste keer, ik zou zeggen de vloer is van jou.
De heer Bas Eenhoorn; voor de zomer van dit jaar zeiden Sari en Mark tegen
mij als je nou in de vakantie nou eens een speechje schrijft dan kun je je er
eens goed voorbereiden op je afscheid eind november want anders wordt het
weer haastwerk en dan wordt het weer dat stressen op het allerlaatste en dus
ik dacht ja dat moeten we dan maar doen en ik heb een mooie speech
gemaakt maar dat werd natuurlijk niet in die zomer maar het werd pas in de
laatste dagen van oktober dat ik die speech afschreef en die speech heb ik
hier voor me maar na datgene wat u gezegd heeft verdiend een antwoord en
dat wil ik toch eerst zeggen.
Ik heb altijd de stelling gehad, dat klinkt niet aardig, maar dat er in de politiek
geen vrienden zijn. Politiek is een moeilijk bedrijf ook in je eigen partij let op
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daar zitten vijanden. Als ik nu hoor hoe er hier over gesproken wordt, als
Jozias zegt je bent een vrind dan zeg ik het is dus toch anders dan ik dacht,
het is toch een club van vrienden die met elkaar wil werken aan het
liberalisme maar echt met elkaar open in vertrouwen met elkaar wil proberen
om vooruit te gaan. We hadden, zeg ik dan tegen Jozias, een beetje een, jij
zei het zelf geloof ik, een beetje een soort van bondgenootschap in de
periode dat het allemaal niet zo lekker liep inderdaad we hadden een
onderzoek gedaan, we hadden gekeken hoe zit het met onze branding en
hoe zorgen ervoor dat er veel mensen op de WD zouden stemmen en veel
mensen naar de WD zouden toekomen, het hoofdbestuur heeft daar o.l.v.
Sylvia den Ouden heel veel energie in gestoken om dat onderzoek te doen.
En wij hadden dus het gevoel er moet iets gebeuren, we moeten zorgen dat
we inspelen op die gedachte die bij mensen zijn en vooral op het
verwachtingspatroon dat men heeft van de WD, een taboe doorbrekende
club die helder en duidelijk standpunten verwoord en die lef heeft.
En toen we daarmee begonnen in 2001 toen lukte dat toch niet helemaal en
we, zeg ik dan inderdaad tegen Gerrit, we kregen het niet voor elkaar.
Wij hebben daar toen nogal fel over gediscussieerd ook in het bewindslieden
overleg behalve in het campagneteam, ik herinner me nog wel dat daar zo nu
en dan harde woorden vielen maar toen al, zeg ik dan tegen Jozias, waren er
een paar die zeiden jongens pas op zorg ervoor dat we helder en duidelijk
zijn, dat wij onze standpunten naar voren brengen en vooral dat wij de sterke
punten van de WD niet verliezen in de campagnestrijd.
Ik vind hèt geweldig om te horen wat hier gezegd wordt door de JOVD over
de jongeren, wat Mark heeft gezegd vanuit het hoofdbestuur, allemaal
ontzettend aardige woorden over hoe het allemaal gaat en lngrid over hoe het
in het POK is gegaan maar het was dus niet allemaal even makkelijk.
Ik heb, om het maar eens zo te zeggen, nog wel eens een boterham met
tevredenheid moeten eten, ik weet niet of jullie dat kennen een boterham met
tevredenheid? Wij aten dat thuis, dus een boterham daar zat alleen maar
roomboter op en wat nog erger was wij deden dat alleen maar als een soort
van, hoe zal ik het zeggen, gevoel van bescheidenheid, gevoel van
relativeren en zorgen dat je het materialisme een beetje terug drukte. Mijn
oudste broer die in die tijd studeerde in Utrecht die moest vooral die
boterhammen met tevredenheid eten omdat die gewoon een slechte
studiefinanciering had in die tijd maar dat was dus iets anders.
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Die boterham met tevredenheid, van even voorzichtig aan, dat heb ik dus
vaak meegemaakt en dat is ook allemaal niet zo erg, dan word je wat sterker
van, dan sta je recht op en daarom zijn wij nu in staat om die slag te maken
die we al hadden willen maken dat gaat nu ook gebeuren. Wij zullen een partij
zijn en worden waartoe alle kiezers zich aangetrokken zullen voelen die iets
hebben met het liberalisme. Wij zullen ook een verzamelplaats worden voor
alle liberalen in Nederland. Er zijn twee belangrijke pijlers opgericht voor de
vernieuwing in de WD. Allereerst zou ik zou kunnen noemen dat wij het
beste verkiezingsprogramma ooit hebben geschreven, d.w.z. wij hebben het
niet gedaan maar een commissie heeft het gedaan, maar wij hebben het met
ons allen vastgesteld. Was het liberaal manifest in 1972 het allerbeste, dit
verkiezingsprogramma hoort daar absoluut bij. Dat is een hele belangrijke
pijler, lees dat nog eens na die inleiding die we daar hebben geschreven,
vooral geschreven door Korteweg, wat we toen hebben gezegd over wat het
liberalisme is en moet zijn in Nederland.
· Het tweede belangrijke is, het is hier al enig en andermaal gememoreerd, we
hebben een slag gemaakt naar een andere partij, een ledenpartij, een open
debatpartij, een partij waar ideeën zijn waar we met z'n allen in staat zijn om
duidelijk aan te geven waar het bij ons om gaat als liberalen.
Door deze twee pijlers zijn we nu in staat, daar ben ik van overtuigd, om die
stap te maken die nu nodig is om te winnen om die sterke brede liberale
volkspartij te zijn en invloed te hebben zoals dat zou moeten. Maar er
mankeert één merkwaardig punt dat is dat altijd, nog steeds tot mijn spijt, die
associatie bij mensen nog niet aanwezig is als je ze vraagt én wat vind jij nou
van de WD zomaar willekeurig, ik deed dat op een bezoek bij de
kamercentrale in Friesland vroeg ik aan een aantal ondernemers als ik je nou
midden in de nacht wakker maakt en ik zeg tegen jou in de WD wat zeg je
daarvan? Dan kwam er niet veel anders uit dan van laat me toch alsjeblieft
slapen. Dat was toch wel wat teleurstellend zelfs na doorvragen, met behulp
van Arno Brok de kamercentralevoorzitter daar, het lukte dus niet om die
positieve associatie te krijgen die je graag zou willen, onze branding moet dus
nog verbeteren.
Ik denk dat we met mensen zoals Gerrit Zalm, als Jozias van Aartsen en ik
heb al genoemd alle andere die hier zijn, dat we in staat zullen zijn straks
onder de vlag van de nieuwe voorzitter Jan van Zanen die branding te
verbeteren en dat we straks zullen meemaken dat als iemand het heeft over
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de WD dat we het weten wat we willen, waar we naartoe willen en dat
mensen daar achter aan zullen staan. Wij zullen pal staan voor een tolerante
en moderne maatschappij gebaseerd op de beginselen die horen bij een
democratische rechtsstaat en een vrije markteconomie.
Ik heb altijd in dit voorzitterschap verdraagzaamheid vooropgesteld en er zijn
momenten geweest, ik gaf dat al aan, dat ik daar toch wel wat moeite mee
had. Verdraagzaamheid als er om je heen dingen gebeuren waarvan je denkt
dit is onrecht dat mag niet gebeuren op deze manier moeten we niet in de
WD met elkaar omgaan dan waren er van die momenten wat ik al zei dan
moesten ik even die boterham met tevredenheid nemen. Maar waar het ons
altijd om is gegaan is dat we wilden dat we sterk zouden zijn in de campagne
met de beste mensen naar voren en als ik dan, zoals Gerrit al terecht zegt, zo
nu en dan wat dingen naar buiten bracht waar velen over zijn gevallen was
het altijd met de bedoeling om de campagne te verbeteren om onze mensen
duidelijk te maken dat we nog beter ons best moesten doen dan we al deden
· en dat is soms misschien wel wat dom en wat gek en een beetje lastig maar
ja zo zit ik in elkaar en ik geloof niet dat ik van plan ben daar mijn excuses
voor aan te bieden.
Dames en heren, beste WD vrienden en vriendinnen, open vensters het is al
gememoreerd, Mark heeft het al gezegd, ons eerste jaarplan waarin we
hebben gezegd de blik moet naar buiten het gaat niet om de vierkante
kilometer van het Binnenhof bij wijze van spreke maar het gaat om naar
buiten te kijken. Wij als WD'ers moeten kijken wat er in het land leeft en het
gaat om de afdelingen, het gaat om de leden en de kiezers in de afdelingen,
dat is belangrijk, open vensters. Ja ik weet niet wat voor landschap er achter
zit maar wijde vergezichten.
En wat we toen hebben gedaan is dat we hebben gezegd er hoort dus die
revolutie, zoals dat onlangs tegen mij werd gezegd, die revolutie op gang te
brengen. Twee ideeën kwamen bij ons op en die zijn alom door iedereen
gedeeld. Het idee van het debat, nou was daar altijd al gedoe over direct al
na de verkiezingen, de 16 mei groep, en zoals Gerrit zei, we zijn het land in
gegaan en daar is fel en hard gedebatteerd en toen hebben we gezegd dit
moet gewoon doorgaan dat mag niet weglopen, roep ik ook naar mijn
opvolger, het debat moet doorgaan en ik weet dat hij daar ook voor zal staan.
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Het tweede is dat wij de leden centraal stellen. Het zou toch te gek zijn een
WD die wil dat mensen zichzelf kunnen ontplooien en eigen
verantwoordelijkheid kunnen dragen dat wij een partij zijn waar in het kader
de dienst uitmaakt in plaats van de leden. En ik geloof niet, zoals Zacharya
heeft geschreven, dat er een eind is aan de wijze waarop wij die democratie
zouden kunnen beleven want zij zegt in de future of treedom dat we op
moeten passen dat de democratie en de verder doorgaande democratisering
leidt tot het tegendeel namelijk een verstarde en niet meer te besturen
maatschappij, wij als liberalen zijn veel verstandiger dan dat, wij zullen dat in
hele goede banen leiden daar ben ik van overtuigd.
Maar ja met die nieuwe ideeën is het niet altijd zo makkelijk. Gains heeft eens
gezegd dat het grootste probleem van de wereld is niet dat mensen nieuwe
ideeën moeten accepteren maar dat ze ook hun oude ideeën moeten
vergeten en ja dat is nog niet zo eenvoudig oude ideeën vergeten want het zit
toch een beetje in ons bloed, met elkaar omgaan, hoe we dingen regelen.
Ik zou een paar dingen willen zeggen heel erg belangrijk zijn voor de
komende tijd. Ik hoop dat de nieuwe voorzitter met dat mandaat, wat heel
uniek is en wat we nog nooit eerder hebben gehad, dat die elfde voorzitter
van de WD dat die dat mandaat op een goede manier kan gebruiken dat die
een centrale positie zal krijgen en dat het één club is en niet een wij zij situatie
daar hebben we hard aan gewerkt, hijzelf schreef in zijn rapport, er lijkt wel
eens sprake te zijn van 2 planeten in de WD, ik weet zeker dat hij ervoor zal
zorgen vanuit dat mandaat wat hij heeft dat die 2 planeten in één baan zullen
zweven.
En dan dat ruimte aan het debat. Pas op dat we elkaar niet doodslaan in het
debat, koekoek één zang hoort niet in de WD thuis. We kunnen verschillende
ideeën, we kunnen verschillende overtuiging hebben, een brede volkspartij
bestaat natuurlijk niet uit mensen die allemaal alles over hetzelfde denken dat
bestaat gewoon niet, wij zijn onafhankelijke geesten en laat het zo blijven
waarbij we uiteraard op het eind respecteren dat datgene wat de meerderheid
wil dat we daar werk van zullen maken maar het debat hoort ruimte te geven
en verdraagzaamheid vraagt dat die verschillende opinies in de WD kunnen
blijven.
En dan een punt wat ik ook wil meegeven. Wij moeten veel meer, maar dan
ook veel meer doen, aan netwerken, aan liberaal netwerken. Als je kijkt, heb
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ik in de laatste vier en een halfjaar meegemaakt, hoe andere politieke partijen
ervoor zorgen dat via allerlei netwerken, telefonische circuits en wat iets meer
zij overal mensen komen van hun kleur en dat ze niet te beroerd zijn om daar
eens eventjes een stapje voor naar voren te zetten en wij, wij zijn
beschroomd, wij passen op en zeggen van ja dat kun je toch eigenlijk niet
doen en heeft deze kandidaat van ons wel voldoende kwaliteiten? Ik ben
ervan overtuigt dat liberaal netwerken van groot belang is en ik ben ook
ontzettend blij dat die scoutingcommissie er is gekomen en dat we daarmee
aan de slag gaan en dat we goede mensen vinden en dat we zorgen dat die
mensen ook op de vacatures gekomen die er in de maatschappij en in allerlei
posities zijn daar moeten we hard aan werken want dat is van groot belang.
En dan een vierde en laatste suggestie die ik zou willen geven. De politieke
aanvoerders van ons, en dat zijn er velen, die zullen op allerlei niveaus, dus ik
bedoel daarmee op raadsniveau, op staten en op het niveau van het land in
Europa, intensief moeten trainen op het overbrengen van de liberale
boodschap. Uitstraling, charisma en het aanspreken van de kiezer zijn naast
die doorleefde liberale opvattingen, als ik het mag zeggen over het
liberalisme, criteria bij het kiezen van onze voormannen en onze
voorvrouwen. Ik denk dat dat heel belangrijk is waardoor we transparant
bestuur krijgen waarin liberalen herkenbaar en onderscheidend politiek
bedrijven.
Over dat leiderschap nog een paar opmerkingen. Visie, passie en leiderschap
dat zijn de zaken die horen bij een politieke partij en bij ons allemaal om
ervoor te zorgen dat de WD slaagt in de missie. De WO als vehikel, zeg ik
dan niet als doel op zichzelf, maar als vehikel om het liberalisme sterker te
maken in Nederland. Van politieke leiders wordt verwacht dat ze keuzes
durven maken, wie niet kiest verliest, dat was al een uitdrukking van Makya
Vally. Kiezen maar dan zonder aanziens des persoons voor een liberale
maatschappij. Toen de WO bewindsliedenploeg, in de afgelopen periode na
de vorming van het nieuwe kabinet, bijeen was kwam daar een suggestie van
één van de jonge nieuwe bewindspersonen, ik zeg maar niet man of vrouw en
ik zeg maar geen leeftijd maar gewoon neutraal één van hen, die zei zullen
wij eens een lijstje maken van zeg eens drie liberale speerpunten op al onze
terreinen, dus van jou portefeuille van deze portefeuille en ik ook van mijn
portefeuille, en dan gaan we over 100 dagen kijken hoe ver zijn we gekomen
met die drie liberale speerpunten in het kabinet waar wij voor staan zodat het
er toe doet dat wij als WO bewindslieden in het kabinet zitten. Ik vond dat
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een geweldige zaak maar in het bewindslieden overleg vond niet iedereen dat
zo geweldig want ja je bent er toch voor, als ik het zo mag zeggen, voor het
gehele kabinet.
Één van de punten die Gerrit Zalm in zijn analyse van, laten we zeggen ons
grote verlies op 15 mei 2002, aangaf was dat hij zei dat er gebrek was aan
het liberale geluid binnen het kabinet, je moest niet overal compromissen over
sluiten maar je moet zorgen dat de ene keer dan wat meer het standpunt van
ene politieke partij die in het kabinet zit naar voren komt en de andere keer
onze WO punten herkenbaar naar voren komen en ik denk dat dat ook zou
moeten dat onze bewindspersonen die suggestie vanuit die analyse die Gerrit
toen maakte verder zullen uitwerken in de komende tijd zodat je iedere keer
ziet er zit niet voor niks daar een WO bewindspersoon die zit er omdat die
met WO punten zich sterk kan maken en vanuit die portefeuille ook zorgt
soort voor die sprong naar voren.
Ik denk dat dat alleen maar kan door ons leiderschap profiel te geven en bij
dat profiel hoort een liberale, laten we zeggen, aanpak en die liberale kan
alleen maar, dames en heren liberale vrienden en vriendinnen, met passie,
zonder passie wordt het helemaal niks.
Ik heb geprobeerd mijn ideeën over een open WO met zeggenschap voor
leden waarin debat leidt tot heldere herkenbare standpunten die ertoe doen,
ik heb geprobeerd om dat vorm te geven, ik heb geprobeerd dat te doen door
zelf een voorbeeld te zijn, het klinkt een beetje gek om te zeggen maar ik wil
het toch zeggen, van openheid door goed te luisteren, respect op te brengen
en ruimte te geven maar vooral door in de praktijk te laten zien dat de WO
bestaat bij de gratie van evenwicht tussen politiek op de vierkante kilometer
van het Binnenhof en het partijleven in afdelingen en kamercentrales en
daarbij hangt het af van mensen want zoals Hobbes al aangaf de mens is de
maat der dingen voor een liberaal is dat de centrale gedachte.
Tot slot, zeg maar een soort van p.s. wat ik nog wil meegeven. Geluk berust
op tevreden zijn met wat we hebben en wat we niet hebben. Ik heb de indruk
dat ik aan het eind van mijn voorzitterschap een boterham met tevredenheid
kan eten maar dan zonder tegenzin. Het is niet altijd leuk om soms die kritiek
in kranten te lezen als je 's ochtends een groot landelijk dagblad, of een
minder groot landelijk dagblad, opent en je ziet dan ineens allerlei niet zo
aardige dingen over je en zelfs op basis van gesprekken waarvan je dacht
hoe kunnen ze dat nou allemaal weten daar, dat is niet zo'n genoegen om
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dan afgeschilderd te worden als de voorzitter die laten we zeggen anderen
voor de voeten liepen maar zoals ik zostraks al zei het was misschien wel
handig maar ik heb er geen spijt van, ik ben ervan overtuigt dat een bange
voorzitter niets waard is Jan altijd er voortaan gaan.
Onafhankelijk geen blad voor de mond in de geest van de WD helder en
duidelijk. En dat we over de inhoud van mening kunnen verschillen oké, de
WD is geen partij voor de gelijkschakeling.
Het was voor mij geweldig om een steentje te mogen bijdragen, het was
vooral fantastisch om met zoveel mensen te hebben mogen werken aan de
vernieuwing van de WD, aan het liberaler maken van Nederland, allemaal
WD'ers met passie voor het liberalisme, u allemaal, vrijwilligers in het land,
de medewerkers op het Thorbeckehuis, mensen van het hoofdbestuur, de
profs op het Binnenhof en in Brussel allemaal het was geweldig om dat mee
te maken met passie voor het liberalisme en om die sprong vooruit kunnen
maken. Maar het was uiteindelijk wel de steun en de kritische zin van mijn
Anke, van Ewoud, van Margo, mijn broers en van de mensen van mijn bedrijf
Cap Gemini die mij de ruimte gaven om dat te doen wat ik heb mogen doen.
Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen, ik hoop voldoende verdraagzaam
te zijn geweest en reken in de komende tijd op wat meer vrijheid, dank u wel.
En morgen wordt de vergadering geleidt door de nieuwe voorzitter en we
gaan nu de hamer aan hem overhandigen het tijdperk Jan van Zanen is er nu,
alsjeblieft Jan.
De heer Jan van Zanen; Bas, dames en heren, ik schors de vergadering tot
morgenochtend.
De heer Mark Harbers; Nog één hele korte mededeling. De gedachten die
Bas zojuist heeft meegegeven aan de partij die zijn er voor ons allemaal dus u
vindt buiten straks een boekje voor iedereen hier in de zaal waarin hij deze
gedachten nog in wat groter verband aan u allen meegeeft, Bas dank je wel.
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De heer Jan van Zanen; dames en heren de WO is een vrolijke partij zelfs op
zaterdagochtend, vroeg wat gezellig. Dames en heren ik herhaal vanochtend
voor u mijn grote dankbaarheid aan de leden van de WO die mij, mijn
kandidatuur het vertrouwen hebben geschonken.
Ik dank ook, en ik ben er ontzettend verheugd over, dat gisterenmiddag zeg
maar ook voor de inhoudelijke lijn onze partij, de WO, door een echte ideeënen debatpartij te laten worden, een WO die verschil maakt voor de kiezers,
ook dat mandaat, ook die inhoudelijke lijn ben ik ontzettend blij mee dat u
daar over gisteren heeft besloten.
Zoals gisteravond, maar laat ik dat nog een keer herhalen, ik vind dat mijn
voorganger een perfecte erfenis heeft achtergelaten dat maakt de klus voor
het hoofdbestuur en mij er niet eenvoudiger op maar het is wel goed, als een
soort van nulmeting Bas, om dat vast te stellen en ik heb er ontzettend veel
zin in om samen met u er iets heel moois van te maken de komende jaren.
Tercht, dames en heren, sprak Jozias van Aartsen in het debat over de
· regeringsverklaring over de crisis .. en het electorale succes van Fortuin
hebben geleid tot een politieke generatiewisseling. In eerste instantie lukte
het de nieuwelingen niet het roer meteen recht te krijgen maar na de
verkiezingen van 22 jan 2003 gaat dat stukken beter. Gelukkig streeft het
huidige kabinet, en onze Gerrit niet in de laatste plaats, geen restauratie na
maar iets beters dan restauratie, het is een echte hervormingsagenda.
Emancipatie van de burger d.w.z. weg met de betuttelende overheid enerzijds
en anderzijds een overheid die zelf beter presteert. De relatie tussen de
burger en de overheid moet in feite opnieuw worden uitgevonden, politieke
partijen, ook onze WO, spelen in die complexe relatie en overigens vrij
bescheiden rol en dienen zich dus ook daar op en op het eigen functioneren
te bezinnen. Als wij dat doen zouden de doelstellingen daarbij moeten zijn het
tot stand brengen van binding, identiteit en transparantie. Met binding duidt ik
de noodzaak aan dat politieke partijen, ook de onze, weten wat er in de
maatschappij leeft. Het politiek autisme is inmiddels blootgelegd en partijen,
ook, wij zijn ons daarvan bewust. Maar het is taai dat autisme en de
verlokkingen van de Haagse kaasstolp zijn groot.
Politieke partijen zullen zich in de toekomst vooral verdienstelijk kunnen
maken als zij met betrekking tot dit autisme als waakhond fungeren ten
opzichte van hun eigen afgevaardigden in het Europees parlement, de
Tweede Kamer, regeringsstaten en raden.
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En dan de identiteit. Meer dan in het verleden spelen onder andere onder
druk van immigratie in globalisering kwesties van identiteit en cultuur, die
spelen een belangrijke rol in de politiek, misschien is dit wel de grootste
uitdaging voor ons als politieke partij. De nieuwe mediasamenleving biedt
ongekende mogelijkheden voor identificatie van kiezers aan meeslepende
persoonlijkheden. Wie aan de vraag van kiezers zich te kunnen identificeren
met een politieke leidersfiguur tegemoetkomt heeft electoraal goud in handen,
er kleven echter aan die personendemocratie ook grote risico's en politieke
partijen zijn nog steeds het meest geschikt om die risico's te beheersen
bijvoorbeeld door kandidaten en achtergrond en een beschaafde traditie mee
te geven maar politieke partijen, ook de onze, zullen wel de armslag van hun
politieke personeel aanzienlijk moeten verruimen want de huidige situatie,
dames en heren, lijkt op een omgekeerde trechter.
Naarmate politici dichter bij de top komen gaan ze meer op elkaar lijken.
Politieke partijen zullen uitdagende en originele personen een platform
moeten bieden, ja ze hebben het door hiervoor. Politieke partijen zullen een
uitdagende en originele personen een platform moeten bieden of, dames en
heren, uitdagende en originele personen zullen de partijen opzij schuiven dat
betekent een wat grotere diversiteit. Discussie bijvoorbeeld via liberaal
Reveille, u heeft toch allemaal een abonnement? En dames en heren aan de
ene kant, ik heb het tijdens de campagne, en Chris, Henry en Pam kunnen
deze zinnen bijna uit het hoofd nazeggen, de politieke kaste moet enerzijds
niet zeuren als leden iets te melden hebben maar wij, de leden, moeten ook
begrip hebben voor het feit dat hun vertegenwoordigers af en toe
compromissen moeten sluiten of zelfs dat ze er onderling soms even nog niet
uit zijn maar dat dit soort zaken dat zo'n debat binnen een partij kan dat is
voor ons bestaansrecht een kwestie van levensbelang eigenlijk is het voor de
politieke partijen in de nabije toekomst een kwestie van 'to be or not to be'.
Dan tenslotte na die binding, die identiteit, de transparantie. De overheid dient
heldere en haalbare doelen te stellen eigen prestaties inzichtelijk te
presenteren en de soms onvermijdelijke tekortkomingen adequaat te
verantwoorden.
Die transparantie kan alleen totstandkomen als ook de verschillende spelers
risicobereidheid tonen. De gespannen relatie kiezer gekozene bestaat deels
uit een vraag naar bestuurders die zich toetsbaar en dus kwetsbaar opstellen.
En om leden van parlement, staten en raden die een

wo

105

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

volksvertegenwoordigende maar ook controlerende rol niet zien als alleen
maar een carrièrestap maar als een doel op zich. En het inlopen van allerlei
tekorten in de zorg, onderwijs, veiligheid, handhaving, integratie hangt af van
heldere doelstellingen en een zuivere vervulling van die verschillende rollen.
Dames en heren, die zuiverheid en scherpte worden bevorderd als
bestuurders en politici op eigen kracht hun verantwoordelijke positie bereiken
niet op de slippen van een lijsttrekker, niet middels coöptatie verworven, eigen
mandaat, dames en heren, is goud waard.
Voorzichtig, zeg ik maar, zien we dat nu bij de nieuwe voorzitter en de
Europese lijst. Kandidaten niet door het hoofdbestuur aangezocht maar
genoodzaakt om op eigen kracht en ideeën te scoren door het one man one
vote systeem vormen de leden niet langer onderdeel van een grote
applausmachine. Wij hebben in onze WO nu drie ledenraadplegingen gehad
en ik zeg het maar eerlijk daar hoorde ook kinderziekten bij en ik heb gelukkig
begrepen, ik ben er ook zeer voor, dat we heel snel een evaluatie op tafel
leggen en niet alleen hier maar ook bij de mensen thuis wat mij betreft opdat
iedereen daar kennis van kan nemen want ik denk dat als je zoiets begint
moet je het ook afmaken en als je de eerste keer fouten maakt moet je dat
erkennen en ik vind dat ook een voorbeeld van de openheid die we met z'n
allen moeten nastreven want, dames en heren, openheid hoort bij libe.ralisme
nieuwsgierigheid ook en steeds opnieuw beter te presteren.
Voor ons geldt dat de prestaties van onze partij omhoog moeten, dat betekent
ook wat mij betreft een bezinning op de inhoud van onze boodschap. Het
dagelijks werk zit in het kabinet en het parlementsplaats en daar kan diepte
helemaal geen kwaad maar de lange termijnverdieping moet zeker ook in de
partij als geheel plaatsvinden en ik denk dat het daarbij zou helpen als we
een nieuw liberaal manifest maken. Bezinning, dames en heren, op de
huidige verkaveling van het politieke landschap hoort daar ook bij. De
ontwikkeling naar de gekozen burgemeester men naar een districtenstelsel
zullen mogelijk ook repercussies hebben voor het partijenstelsel want als dat
allemaal wordt gerealiseerd zal het sluiten van verkiezingsverbonden aan de
orde van de dag zijn en daarmee zou het zo kunnen zijn dat de grenzen
tussen politieke partijen vervagen of misschien juist scherper worden.
En of dat nou noodzakelijkerwijs tendeert naar een tweepartijenstelsel weet ik
niet, misschien is er ook wel iets denkbaars tussen een tweepartijenstelsel en
het huidige veelpartijenstelsel en misschien kunnen de partijen wel gewoon
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doorgaan zoals ze zijn maar wij moeten op dit soort ontwikkelingen ons goed
te beraden en we moeten er met een open geest tegenover staan want velen
in het land, en ook veel WD'ers zijn misschien wel overvallen door de
effecten van de invoering van het dualisme in staten en raden.
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We proberen onze nieuwe rol te vinden maar daar is qua timing dus iets niet
goed gegaan en het is beter om de hervorming, die op zich nodig kan zijn, het
resultaat te laten zijn van hard denkwerk in plaats van andersom.
Het zijn turbulente tijden en het is een van mijn taken om met u te proberen
ervoor te zorgen dat we niet weer overvallen worden, dit soort zaken moeten
we binnen de WO goed blijven doordenken. Onze taak is het liberalisme in
de maatschappij te bevorderen, vrijheid en democratie. Onze taak is mensen
te overtuigen de invloed van het liberalisme te laten groeien op weg naar het
eerste kabinet sinds bijna een eeuw onder een liberale minister-president en
het lijkt mij dat daartoe verkiezingscampagnes die immers toch incidenten zijn
in het politieke landschap bij lange na niet voldoende zijn.
De prestaties door de jaren heen kunnen in die campagnes wel worden
opgepoetst maar niet gewijzigd, een plotselinge breuk van stijl of inhoud in
een verkiezingscampagne doet afbreuk aan je geloofwaardigheid. Dat
. betekent dat aan de manier waarop je in de volgende verkiezingen wilt
overkomen wat je dan aan de burgers voorhoud reeds nu in de steigers gezet
moet worden en dat fracties en bewindslieden zich daar meteen en eigenlijk
vanaf vandaag op moeten voorbereiden.
En dat we ook de kansen om aan de Nederlanders te laten zien dat hun
belangen en idealen bij ons in goede handen zijn niet moeten laten passeren.
We zitten in zo'n situatie de actualiteit rondom het stabiliteitspact in Europa,
daarin hebben wij een verhaal te brengen aan Nederland en aan Europa dat
werkelijk van vitale betekenis is het gaat hier immers om meer dan
economische stabiliteit alleen. Wij moeten ons niet alles zomaar laten
welgevallen het gaat erom of de burgers van Europa, en niet alleen in
Nederland, want veel meer landen en burgers hebben hun munt ingeleverd
op voorwaarde van het stabiliteitspact het gaat erom of de burgers van
Europa een fatsoenlijk contract kunnen sluiten met z'n eigen regeringen.
De zaak die nu aan de orde is gaat dus ver boven het Nederlands nationale
belang uit. De vraag is worden wij onderdaan van een anonieme politieke
kaste die boven elk afleggen van verantwoordelijkheid verheven is of blijven
wij echt burger in Europa? En deze kwestie ligt nu voor op het moment dat wij
naar Europese verkiezingen en het referendum over de Europese grondwet
toegaan.
Het is heel makkelijk, dames en heren, om in de constante stroom van
infotainment ons even te laten afleiden en vermaken maar het gaat in wezen
over de keuze tussen het Europa van de mens als onderdaan of het Europa
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van de mondige burger, misschien een slag verloren maar de strijd is nog niet
voorbij.
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Conform de aanbevelingen van de commissie Hermans die immers spreekt
over een permanente campagne zullen wij zo snel mogelijk een
campagneteam vormen om deze zaken kundig en doordacht aan de mensen
voor te leggen zo kunnen wij dat beter laten zien dat het algemeen belang bij
ons liberalen in goede handen is en het vaandel waaronder dat gaat is minder
van belang. Als we ons eens buigen over de taak en functie van politieke
partijen in het licht van de moeizame relatie kiezen gekozene en in het licht
ook van de staatkundige hervormingen die op stapel staan komt ook vanzelf,
ik zei het u, de verkaveling in het politieke en partijpolitieke landschap, in
beeld.
Voorstellen voor fusies met D66 of juist voor het stichten van een
conservatieve vleugel al die voorstellen zijn wellicht de eerste tekenen van
zo'n bezinning op de plaats, de taak, de vorm en aantrekkingskracht van een
grote liberale volkspartij in de maatschappij van vandaag en morgen. Het lijkt
mij dat ik als partijvoorzitter die bezinning niet kan en mag afdwingen maar af
en toe wel een aansporing toe mag geven, ik weet het niet maar misschien
kunnen we ook in dit opzicht wat van de Belgen leren.
De verovering van de post van eerste minister door Guy Verhofstad werd
daar immers wel voorafgegaan door een geweldige hervorming van de oude
Belgische liberale partijen die zijn integraal op de schop gegaan, geen
discussies afkappen wat mij betreft alleen uit angst om het bestaande
opgegeven.
Dames en heren, u heeft, en dat heb ik in de campagne ook gemerkt, vooral
gevraagd om een voorzitter die zich niet direct met de Haagse actualiteit
bemoeit u kunt daarop rekenen maar ik heb wel geprobeerd met dit verhaal te
laten zien dat dat niet betekent dat de voorzitter van de partij zich afzijdig
houdt, de WO is nu eenmaal geen geitenfokvereniging, niks mis mee met
geitenfokverenigingen, maar wij zijn het niet.
En, dames en heren, ik heb zomaar de indruk dat dit ook geen
aandeelhoudersvergadering is maar een ledenvergadering van een liberale
politieke volkspartij, alle kwesties die wij hier bespreken zijn soms staatkundig
en vaak dus politiek, ook al staan ze soms wat verder van de actualiteit en dat
ben ik ook van plan te blijven doen als je die tenminste opvat als de
krantenkoppen van morgenochtend.
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Maar het zijn wel vragen en vraagstukken die de komende jaren een
antwoord nodig hebben, een liberaal antwoord vanuit onze politieke partij. Wij
moeten onze idealen in de samenleving uitdragen de kern is vrijheid, om het
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uit het liberaal manifest van 1980 te zeggen "de mens is niet op de wereld om
te doen wat anderen zeggen" vrijheid, verantwoordelijkheid,
verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid ons klassiek kwartet dat steeds
opnieuw voor nieuwe uitdagingen stelt dat is niet niks maar in deze zaal en
daarbuiten zijn er vele die graag met ons die uitdaging aangaan en dat mag
vind ik ook nog wel met enig zelfvertrouwen ik ben er zelf altijd zo trots op,
trots op het kaliber dat deze partij van oudsher in de strijd heeft weten te
werpen met Oud, Geertsema, Toxopeus, van Riel, Wiegel, Haya van
Someren, Annalien Cappijnen,Vonhof, Ginjaar, Voorhoeve, Korthals-Aites,
Bolkestein, Dijkstal, ons nieuwste erelid Erica Terpstra, Zalm en van Aartsen
dat zijn personen die inspireren door hun liberale visie door hun inzet en, en
dat mag ik ook wel een keer zeggen, door hun integriteit.
We hebben dus niet alleen maar een naam hoog te houden maar een hele
traditie.
U heeft mij daarvoor gekozen maar als u denkt dat u er daarmee van af bent
heeft u het mis, u heeft mij uw vertrouwen geschonken, dat vind ik een
enorme eer en ik ga ontzettend mijn best doen maar u en ik weten, ik zei het
u gisterenavond ook, dat dat niet genoeg zal zijn we moeten het er met z'n
allen doen. Dames en heren, volgens mij was het voldoende we gaan aan de
slag, stevig, maar laten we het ook vrolijk houden, ik heb er ontzettend veel
zin in, ik kom graag bij velen van u langs maar mag dat maandag.
Dames en heren, ik stel voor de vergadering te heropenen, even voor alle
zekerheid de stem- en notuelncommissie vanochtend en vanmiddag zal zijn
samengesteld als volgt: voorzitter B. Buining uit Scheemna, Mieke Gerards uit
Den Bosch en Hugo Langenberg uit Leiderdorp. En dan zou ik nu aan de
orde willen stellen de ledenraadpleging voor de Europese lijst en ik zou
daartoe willen uitnodigen notaris Maaldrink, mag ik aandacht voor de notaris.
Ik was gisteren heel tevreden.
De heer Maaldrink; dat is niet direct een aanbeveling maar u het al
aangekondigd alvorens de derde ledenraadpleginguitslag bekend is met een
evaluatie, u loopt op de zaken vooruit.
Maar als u dat doet dan loop ik met u mee want het is volstrekt duidelijk dat
uit die evaluatie zal komen dat de functie van de notaris volstrekt overbodig is.
Dat hij zijn vakbladen kan lezen in het weekend en zich voorbereidt op andere
zaken. Dus wat dat betreft het stembureau zal het weer overnemen en u bent
van de notaris verlost en ik heb ook gisteravond geen dringende oproepen
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gehad om diensten te verlenen, hoewel er zeker wel enige aanleiding toe
was.
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U gaat Europa in voorzitter, en het ziet er een beetje naar uit dat er getrokken
wordt over de nieuwe wedstrijden maar zo is het niet, er wordt een team
samengesteld en dat team is door u allen samengesteld en ik heb zelf ook
meegedaan de uitslag hebt u hier: een ploeg voor Europa.
De heer Jan van lanen; dank u wel notaris, ik heb de vice-voorzitter
gevraagd om even te begeleiden, want je weet maar nooit, we doen dit
allemaal voor het eerst notaris. Kandidaten ik weet hoe spannend het is maar
u heeft minder lang moeten wachten dan ik, Henry, Pam en Chris. Notaris de
eerste bladzijde is de juiste hé? Ik stel voor de namen voor te lezen, de
lijstvolgorde voor te lezen en ik begin onderaan, dus ik noem het pleknummer
en daarna de naam.
Op 48, J. Oldenbroek, op 47, C.F. Jonker, op 46, M.J. Breure,
op 45, T.W.A. Reijnen, op 44, Th.J. Ouborg, het klinkt heel onvriendelijk maar
ik moet het echt zo even doen, op 43, M.S. Onur, op 42, R. Potsdammer, op
· 41, C. Loeckx, op 40, R. van Onkelen, op 39, S.J.P. Lyczak, op 38 F.J.
Dekker, op 37 J.P. Vos, op 36 C. Roem, op 35 J.F. Zantinge, op 34 J.
Goedhart, op 33 MBA, MA, MCC, W.A. Eschauzier, op 32 A. Holtland, op 31
E. van Hilten, op 30 D.D. Straat, op 29 R.C.E. Neef, op 28 H.J.
Noorderhaven, op 27 R. de Oude, op 26 H.E. van Valkenburg-Lely, op 25 A.J.
Ongerboer de Visser, op 24 H.M.A. van den Boogaard, op 23 C. Franssen, op
22 AH van der Werf, op 21 H. Pluckel, op 20 M.P.E.V. Könings, op 19 P.H.M.
Scheffer, op 18 K.T. Buchsbaum, op 17 J.N. Baljeu, op 16 S.A. van der Eijk,
op 15 M.M.A. von Bönninghausen tot Herinkhave-Visser, op 14 E.R.
Scholma, op 13 W.T. Russchen, op 12 G.L. Versteegh-Weijers, op 11 M.A.
van de Donk, op 10 0. Cherribi, op 9 E.A.S. Rommel, op 8 A. Wisse-Maat op
7 J.H. ten Broeke, op 6 M.N. Kallen-Morren, op 5 AH. Vermeer, op 4 J.A.
Plasschaert, op 3 A.J.M. Manders, op 2 J. Mulder, dank u wel notaris, ik ga
zitten voor de rest van de procedure
Dames en heren, dan is nu aan de orde wilt u deze uitslag bekrachtigen? Het
woord is aan de heer Weisen beek.
De heer Wijsen beek; voorzitter dank u wel. Laat ik beginnen met u in deze
vergadering namens de kamercentrale Den Haag maar ook namens mijzelf te
feliciteren, laat ik in de tweede plaats zeggen dat ik het volstrekt met u eens
was waar u zei dat we bezig zijn met een Europa voor de burger en dat we
daar als kiezers ook ons voor moeten inzetten maar dat we daar als partij een
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grote verantwoordelijkheid dragen. Ik wijs u er op, en ik doe dat op dit
moment, dat het mij enigszins bevreemd zo niet gespeten heeft dat wij als
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partij niet intensiever hebben kunnen discussiëren over datgene wat ons als
partij bind, en bind bedoel ik dat het een verplichting is als partij om ons
daaraan te houden namelijk het ELD programma en ik vraag u, en het hele
hoofdbestuur, en in het bijzonder onze secretaris buitenland, om daar
voortaan meer aandacht aan te besteden en dat met de leden en de partij
beter te bespreken.
De heer Jan van Zanen; zijn er nog andere vragen?
De heer Wijsen beek; nee, nee ik ben nog lang niet klaar. Vervolgens kom ik
op die ledenraadpleging. Ik wijs er op dat het voorstel van het hoofdbestuur
nogal door elkaar gerommeld is, dat de leden zich die hier dus intensief mee
beziggehouden hebben, maar ik wijs er ook op dat dat veel te weinig leden
zijn geweest. Ik vind het jammer dat u daar niet even aandacht aan besteed
hebt, dat nog notaris Maaldrink, nog uzelf, duidelijk hebben gemaakt dat er
eigenlijk een opkomst van 10% in de derde ledenraadpleging en voor de
voorzitter was het al niet heel veel beter een bedroevende vertoning is.
We moeten ons met elkaar afvragen hoe we dat kunnen verbeteren, over de
leden echt mee kunnen laten doen aan die ledenraadpleging, of dat is omdat
het een ingewikkeld systeem op de computer was, dat het op de telefoon al
helemaal een voor hoger geschoolde oefening was of dat we gewoon al onze
leden een stemformulier thuis moeten sturen wat ze op hun gemak kunnen
bestuderen.
Één ding vind ik wel, en bij deze wil ik er op wijzen dat onze leden ervaring,
kundigheid, duidelijk gewaardeerd hebben en op deze plaats feliciteer ik Jan
Mulder en wil ik alle kandidaten oproepen zich met de partij en de partijleden
voor een geweldige Europese campagne in te zetten, dank u.
Mevrouw den Bars, kamercentrale Zeeland; ik wilde wel even nuanceren de
opmerking van de heer Weisenbeek over de hoeveelheid stemmen die
uitgebracht zijn, als u zich realiseert dat het al 1000% beter is dan vorige
keren want toen zaten wij hier met 200 á 300 man te beslissen wie wat ging
doen en nu hebben we dat toch met 6000 gedaan.
De heer Hans Vrind, afdeling Rijswijk; ik wil Floris ondersteunen ten aanzien
van het punt van het verkiezingsprogramma voor Europa, wij hebben toch
nog een vertaalslag te maken naar onze feitelijke campagne, het programma
wat wij moeten gaan doen en ik zou graag dat het hoofdbestuur daartoe ook
een interactie met de partij pleegt over welke punten wij pikken uit het
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Europese verkiezingsprogramma en waar wij feitelijk vanuit Nederland voor
gaan.
De heer Jan van Zanen; nog andere vragen? Dan stel ik voor om de
internationaal secretaris en daarna de secretaris het woord te geven.
Dank, ook ten aanzien van het Europees verkiezingsprogramma geldt
eigenlijk hetzelfde als wat net werd gezegd ook deze keer is daar veel meer
participatie bij geweest dan in eerdere situaties, het heeft op het Internet
gestaan, iedereen heeft de mogelijkheid gekregen om daar op vroegtijdig
stadium op te amenderen daar is ook gebruik van gemaakt ook bij de
vergaderingen in de Europese commissie en ook aan leden van de
commissie buitenland is het programma in eerdere stadia beschikbaar
gesteld, we zullen natuurlijk kijken hoe we het de volgende keer kunnen
verbeteren maar het is al een verbetering ten opzichte van eerdere situaties.
De heer Marco Swart; ja, voorzitter, de heer Wijsenbeek heeft een aantal
punten aangedragen waarvan ik ook denk dat wij gisteren hebben
afgesproken dat het verloop van deze drie ledenraadplegingen wordt
geëvalueerd en daar zullen we zeker ook aan het thema wat hij aansnijdt hoe
kunnen we de opkomst groter maken en kunnen we het voor leden nog
eenvoudiger maken om hun stem uitbrengen zullen we daar zeker bij
betrekken. Hij is iets te somber over de opkomst, 10% is toch niet somber het
doet de waarheid tekort, er hebben 5961 mensen hun stem uitgebracht bij de
ledenraadpleging over de Europese lijst en dat is 12,8% van het aantal
mensen wat had kunnen stemmen dus in dat opzicht is het toch net iets meer
dan een 1/8. Desalniettemin je moet altijd streven naar verbetering dat is
inherent aan een vernieuwingsproces en in die zin wil ik de opmerking van de
heer Wijsenbeek graag meenemen.
De heer Jan van Zanen; goed, dames en heren. Ik herhaal mijn vraag wilt u
deze uitslag bekrachtigen? Ik heb gezien hoe spannend het voor u was, ik
heb ook meegemaakt samen met Chris, Henry en Pam, ik kan ze niet vaak
genoeg noemen vandaag, hoezeer u zich heeft ingespannen, wat jullie
allemaal hebben gedaan, hoe schitterend die folders waren, hoe jullie het
hele land zijn doorgetrokken, ik vind het geweldig wat jullie hebben gedaan, ik
feliciteer iedere kandidaat met zijn plek, voor de één is het natuurlijk geweldig
en voor de ander wat teleurstellend maar ik wil jullie allemaal graag nu op het
podium noden want we zetten jullie natuurlijk even in het zonnetje.
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Kijk eens wat een team, en dan wil ik nu graag nadat ze allemaal mooi op het
plaatje zijn gekomen en in het zonnetje en in de bloemen zijn gezet, het
woord geven aan onze lijsttrekker Jules Maaten.
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De heer Jules Maaten jullie kunnen mij niet zien maar ik sta hier. Beste
partijvriendinnen en vrienden, dit is het congres van de felicitaties ik heb daar
nog niet de gelegenheid toe gehad maar natuurlijk geweldig Erica dat
erelidmaatschap en Bas Eenhoorn penningmeester van de ELDR, wij nemen
helemaal geen afscheid van jou op dit congres Bas, Jan natuurlijk met zijn
voorzitterschap dat jij voorste bent gekozen vind ik toch eigenlijk wel vrij
opwindend moet ik zeggen maar natuurlijk vooral een felicitatie hier voor de
kandidaten voor het Europese parlement en laat ik daar dan in het bijzonder
toch eventjes Jan Mulder bij noemen dat is toch wel zeer fantastisch.
Een felicitatie aan al die kandidaten voor het Europees parlement die de
afgelopen weken zo ontzettend hun best hebben gedaan om zich bij u WO
leden in de kijker te spelen, tientallen optredens in het land, nieuwsbrieven, email, websites, advertenties, wat al niet, zo gaat dat campagnevoeren in de
WO en onze kandidaten zijn niet klein te krijgen. Ik ga vol goede moed met
deze lijst die uw vertrouwen heeft gekregen de campagne in, ons verhaal is
helder, onze kandidaten zijn goed. En op 10 juni 2004 gaan wij winnen omdat
wij iets anders willen met Europa dan de andere Nederlandse partijen.
Een liberaal Europa, dames en heren, en het is al vaker genoemd dit
weekend is wat de WO betreft eerst en vooral een Europa van afspraak is
afspraak en dat geldt vooral voor die harde afspraken over de euro en het
stabiliteitspact.
Een vertrouwen in de euro, dames en heren, is niet de persoonlijke hobby van
Gerrit Zalm dat gaat ons allemaal aan waar het gaat om onze pensioenen, het
gaat om de waarde van de huizen waar we in wonen en het gaat vooral om
het vertrouwen dat we kunnen hebben in de regels die we samen afspreken
het is dus niet voor niets dat het Europees parlement Gerrit Zalm daarbij
steunt en als het parlement de Europese commissie niet kan dwingen om bij
het Europees hof handhaving van het stabiliteitspact af te dwingen dan moet
het Europees parlement zelf maar naar het hof stappen.
En verder moeten wij er in het grondwetsverdrag voor zorgen dat er in de
toekomst een snoeiharde procedure is voor het handhaven van dit soort
afspraken. Laten we wat mij betreft de Europese commissie die knopen maar
doorhakken in plaats van dat je dat aan ministers overlaat als daarbij de grote
lidstaten dan de boventoon voeren, in ieder geval is het goed dat Europa
weet dat wij als één man achter Gerrit Zalm staan.
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Maar die zich hard opstelt krijgt al gauw het etiket eurosceptisch opgesteld.
Hans van Baaien hoeft maar boe te roepen of politiek Nederland schiet in
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een stuip. Maar het is, zoals Jozias van Aartsen dat twee weken geleden in
Amsterdam tegen de Europese liberalen zei, wij doen ons mond open niet
omdat we Europa vervelend vinden maar omdat we Europa belangrijk vinden
en de WO is de enige partij waar het Europa debat wordt aangezwengeld,
dat is geen zwakte dat is een kracht.
U weet het wij willen een Europa dat ruimte biedt, ruimte om te ondernemen,
ruimte om wetenschap te beoefenen, ruimte om cultuur te bedrijven, ruimte
om te studeren, een Europa dat zich richt op al die problemen die de lidstaten
niet zelf kunnen oplossen, een Europa dat er is wanneer het echt nodig is wij
willen een Europa dat werkt.
Dames en heren, de partijleden hebben gesproken, het woord is nu aan de
kiezer. U bent voorlopig nog niet van deze kandidaten af. De laatste tijd wordt
er nogal wat afgerekend over het zeteltal bij de verkiezingen, Nederland
. verliest zoveel zetels, dat betekent voor de WO dit en voor de PvdA dat, daar
doe ik niet aan mee, meer of minder zetels voor Nederland deze kandidaten
gaan voor winst. Dat kunnen wij niet alleen en u kunt het niet voor ons doen
maar samen komen we een heel eind, we gaan een wervelende campagne
voeren en die begint nu, dank u wel.
De heer Jan van Zanen; heel veel succes en nogmaals mijn felicitaties en dat
gaat best lukken, u kunt weer gaan zitten kandidaten, zet hem op.
Dames en heren, na dit feestelijk gebeuren stel ik aan de orde iets anders
feestelijks en dat is het jaarplan 2004 en heeft iemand behoefte om daar in
algemene zin vragen of opmerkingen bij te maken anders stel ik voor over te
gaan tot de bespreking van de drie ingediende moties. Geen behoefte?
Mevrouw Vooren kamp?
Mevrouw Voorenkamp; niet in het algemeen, voor een motie graag.
De heer Jan van Zanen; akkoord, aan de orde motie 17 van de afdeling
Rotterdam, kan iemand daar een toelichting op geven?
Dames en heren, ik zou graag uw welwillende aandacht willen vragen voor
mevrouw Scheidel die kort voorstel nummer 17 van de afdeling Rotterdam
gaat toelichten.
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Mevrouw Scheidel; in deze motie stellen wij voor om de discussie aan te gaan
over de beginselverklaring.
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De heer Jan van Zanen; dames en heren, mag ik nogmaals verzoeken de
verleiding is altijd heel groot bij een gezellige club als de WD om de
gesprekken tijdens de vergadering zelfs voort te zetten maar mag ik u toch
proberen te verzoeken stilte in acht te nemen.
Mevrouw Scheidel; deze motie gaat er dus om op discussie over de
beginselverklaring aan te zwengelen. Eigenlijk is die natuurlijk voor een deel
al gestart, wij hebben het daar gisteren ook al over gehad. Al een paar keer is
het liberaal manifest genoemd, 1972-1980, u heeft zelf aangegeven daar ook
werk van te willen maken een nieuw liberaal manifest op te laten stellen maar
wij zouden als Rotterdam dan ook heel graag de discussie over de
beginselverklaring daarbij willen meenemen. Het hoofdbestuur reageert van
dat ze al de Telderstichting een opdracht hebben gegeven om de discussie
aan te gaan maar we zouden toch heel erg graag een iets concretere
toezegging van het hoofdbestuur zien op deze.
De heer Jan van Zanen; heeft iemand daar iets aan toe te voegen?
De vice-voorzitter; ik denk dat de uitkomst hetzelfde zou kunnen zijn, we zijn
afgelopen jaar al begonnen om samen met de Telderstichting te beginnen
aan een discussie over het liberalisme dat zal begin komend jaar op de
agenda komen en dat is wat ons betreft ook de eerste stap om gewoon is te
kijken waar staan we nu met dat liberalisme anno 2003 of eigenlijk straks
anno 2004 maar die discussie stopt niet na een partijraad maar we stellen wel
voor om en daar de eerste stap te nemen, er komt een verkennende notitie
van de Telderstichting en als we die eerste discussie gehad hebben en breed
hebben gedaan in de partij om dan met z'n allen te concluderen hoe wij
verdergaan en of daar de vraag naar een nieuwe beginselverklaring een
liberaal manifest et cetera, of dat daarbij hoort maar we zijn er absoluut van
overtuigd en ik denk dat we in die zin ook helemaal de motie van Rotterdam
ook begrijpen dat we juist in deze periode om bij de volgende verkiezingen
met een heel goed resultaat te komen ons moeten bezinnen op wat dat
liberalisme anno deze eeuw betekent. Dus het zou erop uit kunnen draaien,
maar laten we dat stap voor stap nemen is eigenlijk het standpunt van het
hoofdbestuur.
De heer Jan van Zanen; u heeft het begrepen mevrouw van Schijdel?
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Mevrouw van Scheidel; zoals het hoofdbestuur het aangeeft daar kunnen we
mee leven als er maar wel heel duidelijk ook een mogelijkheid is om het dan
ook weer naar voren te brengen.
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De heer Jan van Zanen; ik stel voor aldus de besluiten? Dan voorstel nummer
18 ook van de afdeling Rotterdam.
Mevrouw Scheidel; ja deze gaat over de partijcommissies ook daar is gisteren
al eventjes aan herinnerd hoe goed het is geweest om die structuur helemaal
open te gooien zodat veel meer mensen aan de discussie in die
partijcommissies mee kunnen doen maar wat we de afgelopen tijd hebben
gezien in de partijcommissies is dat het aan de ene kant adviseren van
bijvoorbeeld de fractie en aan de andere kant het discussieplatform zijn toch
wat problemen oplevert. De partijcommissies hebben daar in september
uitgebreid over gediscussieerd en vanuit het hoofdbestuur is ook vervolgens
aangegeven nou daar willen we wat mee doen en daar is ook een enquête
voor verspreid van eerst eens even te kijken van hoe doet elke commissie het
maar dan vinden ze het toch heel erg jammer dat we dat niet terugzien in het
jaarplan. Dat wil niet zeggen dat we de structuur helemaal terug naar af
willen, absoluut niet, we willen die openheid houden, ook die discussie willen
· we absoluut voortzetten, maar we zouden zou graag eigenlijk het
hoofdbestuur via deze motie willen meegeven nou laat het niet alleen maar
met die enquête maar ga volgend jaar ook echt stappen ondernemen met de
partijcommissies natuurlijk.
De heer Jan van Zanen; zo is dat, dank u wel. Zijn daar andere mensen die
daarover willen spreken?
De heer Stolk; op dat punt van die partijcommissies zou ik toch wel nog een
accent willen leggen. De WO heeft een aantal jaren geleden in een
voortreffelijk rapport van mevrouw Schippers de hele partijcommissiestructuur
tegen het licht gehouden, gisteren heb ik mij een voorstander getoond van
permanente evaluatie en dat betekent dat ik vanuit dien hoofde het voorstel
vanuit Rotterdam principieel natuurlijk alleen maar kan ondersteunen maar
het is wel zo dat we ons moeten realiseren dat er in die partijcommissies iets
bijzonders is gebeurd en dat is doordat het een veel grotere groep mensen is
geworden dat daardoor het ingebakken bobo gehalte wat is afgenomen en er
heel veel ook enthousiaste gewone leden lid zijn geworden van
partijcommissies. Dat heeft ertoe geleid, ik ben zelf lid van een van die
commissies, dat daar wel eens een keer iets wordt gezegd wat ingaat tegen
wat we tot nu toe het vaste standpunt van de WO vonden. En waar ik wel
een beetje bang voor ben is dat als we nu weer die partijcommissies te strak,
nogmaals permanente evaluatie ben ik voor, maar als we ze te strak tegen
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het licht gaan houden dat daar mee de situatie weer ontstaat dat eigenlijk de
innercrowd elkaar weer gaat zitten te bevredigen over het partijstandpunt
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zoals we dat al zolang kennen en dat die mensen waar het om gaat in de
partijcommissies nou niet aan bod komen en ik denk dat het buitengewoon
belangrijk is dat die partijcommissies een hele hoop mensen kennen die daar
niet al die jaren al steevast inzaten, dat punt zou ik wel even willen maken.
De heer Jan van Zanen; u heeft het zeer beeldend verwoord. Iemand anders
nog over dit punt van mevrouw ScheideL
Mevrouw Scheidel; ik zou hier wel graag even willen reageren want dit
onderstreept Rotterdam natuurlijk het is geenszins de bedoeling om het weer
helemaal gesloten te maken.
De heer Schellekens; ik wil de vorige spreker eigenlijk ook van harte
onderstrepen, u begrijpt dat temeer naar aanleiding van de vergadering van
gisteren en ik ook nog steeds weer verbaasd ben te vernemen wat de WO
vindt en dat sluit op het voorgaande aan dus wat de WO vindt dat is niet de
incrowd die dat vindt en die het altijd al gevonden heeft hoe het moet maar
wat wij nu als partij vinden en ik wil dat sterk benadrukken, dank u wel.
De heer Jan van Zanen; dat kan ik me heel goed voorstellen, ik kijk nog even
goed rond want het is donker bij u.
De heer Sammy van Tuyl; dank u voorzitter. Het hoofdbestuur ziet deze motie
van Rotterdam als een ondersteuning van zijn beleid, wat is namelijk het
geval we hebben inderdaad in begin september een overleg gehad met alle
partijcommissies en gevraagd hoe werkt het nu met die uitgebreide structuur.
Nu sommige partijcommissies tot aan 40 of soms 50 leden kennen, is dat
werkzaam en hoe werkt dat? En er kwamen verschillende geluiden uit. Wat
wij hebben gedaan, we hebben daar een open discussie gehad en naar
aanleiding van die discussie hebben we gezegd nou we moeten inderdaad
goed evalueren, we hebben een enquête rondgestuurd naar alle
partijcommissies met daarin de vraag hoe functioneert het, hoe heb je je
activiteiten ingedeeld en een aantal andere vragen, hoe de communicatie is
met de fractie, met de rest van de partij en die enquête zal worden
geëvalueerd in begin 2004 en dat zal een input zijn om samen met de
partijcommissies te kijken naar hoe wij kunnen zorgen dat twee dingen met
elkaar worden verenigd, aan de ene kant partijcommissies waar deskundigen
een input geven aan het beleid van de fractie en aan de ideeën van de partij,
we hebben gisteren gekozen om een ideeën- en debatpartij te zijn en dat
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betekent dat er ook goede ideeën moeten worden gegenereerd en dat is één
van de functies van de partijcommissies en daarnaast dat er ook nog die
functie van een grote klankbordgroep kan zijn dat er geen bobo gehalte, dat
mag absoluut niet terugkomen, maar dat het wel open is en dat die discussie
die ideeën op een zeker gestructureerde manier worden gekanaliseerd zodat
er een besluitvorming kan komen en dat is de taak die we hebben als
hoofdbestuur om dat goed te kanaliseren en dat gaan we in 2004 doen en de
resultaten van die enquête van de partijcommissies zal daar input van zijn,
dank u wel.
De heer Stolk; mag ik nog iets aanvullen. Het feit dat deskundigen worden
genoemd en een breed platform die twee zaken spreken elkaar niet tegen.
We moeten ons natuurlijk realiseren dat ook als een groep van 40 mensen
zich aanmeldt dat de kans uit onze partij dat er dan 40 deskundigen komen
heel groot is maar datgene wat er tot nu toe het geval was is dat het
. gezelschap samengesteld werd met mensen waarvan het goed uitkwam dat
ze in deze route zaten, en ik ben er daar misschien zelfs overigens wel één
van, dus ik pleit eigenlijk tegen eigen parochie laat dat heel duidelijk zijn.
Het is natuurlijk toch zo dat de partijcommissies de afgelopen jaren, zeker de
kerngroep, bestonden uit mensen waarvan we het prettig vonden dat die de
structuur en de discussie een bepaalde leiding zouden geven het ambtenaren
gehalte in heel veel partijcommissies is ook vrij hoog als we dan adviezen
gaan geven aan kamerleden en via een omgekeerde route dus ook aan
bewindslieden hebben deze functionarissen vaak een dubbelmandaat ik zeg
niet dat er geen ambtenaren in mogen, zo dom ben ik uiteraard niet, maar het
is wel zo dat we ons moeten realiseren dat het niet gaat om het getal wat er
aan mensen zit maar aan de inhoud en de diversiteit en diversiteit niet alleen
wat betreft kennis en kunde maar vooral wat betreft bekenden en ik denk dat
het heel goed zou zijn als we de diversiteit een accent zouden geven van
meer onbekenden en meer onverwachte figuren en nogmaals kwaliteit en een
breed platvorm spreken elkaar niet tegen.
De heer Jan van Zanen; volgens mij is wat u nu zegt helemaal niet in strijd
met wat Sammy van Tuyl net heeft gezegd?
De heer Stolk; dat is wel zo want hij had het over bekenden versus een breed
platform en die twee zinnen die koppel ik op een andere manier.
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De heer Jan van Zanen; oké, goed, iemand anders nog in een tweede
termijn, nog even Sammy van Tuyl?
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De heer Sammy van Tuyl; ik heb goed nota genomen van wat de heerStolk
heeft gezegd, ik denk dat het ook belangrijk is maar ik wil niet vooruitlopen op
die evaluatie. Waar het omgaat is dat we die twee elementen die we allebei
belangrijk vinden op een goede manier met elkaar in evenwicht weten te
brengen want op dit moment, en dat is wel een signaal dat uit vele
partijcommissies komt, op dit moment lopen die twee door elkaar en heeft dat
tot defect dat je het kind met het badwater weggegooid en dat moeten we niet
hebben dus we kijken naar een structuur waarin beide elementen tot hun
recht komen, dank u wel.
De heer Jan van Zanen; lijkt me helder dames en heren, ik stel voor dit aan te
nemen deze motie, dit voorstel. Dan dames en heren voorstel nummer 19 van
de kamercentrale Zuid-Holland Noord. Mevrouw Voorenkamp om een korte
toelichting te geven.
Mevrouw Vooren kamp; dank u wel voorzitter. Ik moet zeggen dat deze motie
een wat gedateerd karakter kent en als zodanig ook wat oneigenlijk bij het
jaarplan 2004 is want een motie die bedoelt was om een signaal afgegeven
naar de beraadslagingen voor vandaag en het signaal dat wij hebben gehaald
uit afdelingsvoorzitters die veel constateerde dat leden weinig of te weinig of
helemaal geen informatie kregen en wij hebben gemeend daarmee een
signaal afgegeven van repareer nog want wij zijn zeer teleurgesteld over het
aantal uitgebrachte stemmen dat willen we wel zeggen ik bedoel daar zit nog
groeipotentie in en we hebben minder stemmers gehad dan de vorige ronde.
Ons voorstel is om de besturen van afdelingen, ondercentrales en
kamerscentrales de integrale stukken op conventionele manier op papier toe
te zenden zodat zij in ieder geval samenwerken met u om te zorgen dat alle
leden eigenlijk geïnformeerd zijn kunnen uitvoeren en met u en ik heb die
moed ook opgevat na een gesprek met de algemeen secretaris van de partij
dat wij daar in goed overleg samenwerkend aangeven wat de node zijn en
wat de praktische mogelijkheden zijn want het is werkelijk zo dat toch een
gemiddelde 60% van de leden niet bereikt is met de relevante informatie voor
besluitvorming voor deze algemene vergadering en ik denk dat we daar echt
hard aan het werk moeten om de leden in de vernieuwing niet te verliezen
maar te betrekken.
Ik zou het ook met u voorzitter een kinderziekte willen noemen als je op een
gegeven moment uit de kinderjaren bent ben je ze kwijt maar het is een
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proces volgens mij wat we permanent vast moeten houden, ik zou deze motie
zeer aanbevelen om hem te betrekken bij het beleid voor de volgende keer.
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De heer Jan van Zanen; dank u wel, helder. Heeft iemand nog behoefte?
Mevrouw Molenbel, Rijswijk; ja ik wil die motie van mevrouw Voorenkamp van
harte ondersteunen want de communicatie is de ziel van de partij, zonder
communicatie is er geen partij. Ook wij in onze afdeling hebben gemerkt dat
het verschrikkelijk moeilijk was om iedereen te informeren over wat er gaande
was, wij hebben een behoorlijk vergrijsde gemeente waar niet iedereen over
Internet beschikt en het is toch van het grootste belang dat via aparte
informatie dan het blad Politiek het mogelijk is in op cruciale momenten
wanneer er sprake is van een ledenraadpleging dat er voldoende informatie
ook op papier komt en ik denk dat ik daarmee de motie van harte bij iedereen
kan aanbevelen wat ik heb het gevoel dat velen daar zo over denken, dank u.
De heer Jan van Zanen; dank u wel mevrouw Molenbel, mevrouw Ribbeling
goedemorgen.
Mevrouw Ribbeling; ja het havengilde diner was buitengewoon geslaagd ik
heb ook enthousiast ledenkaarten kunnen uitreiken en bovendien kan ik u
hierbij de felicitaties van 550 Amsterdammers in verband met uw nieuwe
partijvoorzitterschap overhandigen.
De heer Jan van Zanen; dat is niet aan de orde wilt u terzake komen?
Mevrouw Ribbeling; de SMS berichten deden het erg goed dus gefeliciteerd.
Maar daar over voer ik op dit moment inderdaad niet het woord, Amsterdam
ondersteunt graag de motie van Leiden, of ik moet zeggen Zuid-Holland
noord neemt u mij niet kwalijk. Laat ik het dan zo zeggen, wij ondersteunen
graag voorstel 19 en mevrouw Voorenkamp heeft dat uitstekend verwoord en
daar is ook een aanvulling opgekomen dus ik ga niet herhalen waar ik het
allemaal mee eens ben maar er zijn wel twee punten die ik graag zou willen
toevoegen.
Op het moment dat afdelingen alle stukken krijgen in de veronderstelling dat
die dan via die afdelingen naar de leden kunnen worden gecommuniceerd
hoop ik dat wij als bestuur niet verworden tot de nieuwe kopieermachine van
de WD. Het tweede punt wat ik graag zou willen aangeven is dat in het
advies van het hoofdbestuur, over deze motie, staat dat heel veel leden
helemaal geen behoefte hebben aan de informatie van hun partij en dat is
een punt waar ik werkelijk over gevallen ben. In die tien jaar dat ik echt actief
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lid ben is mij nog nooit gevraagd of ik behoefte had aan informatie en ervan
uitgaand dat het kader ongeveer 5000 mensen neem ik even aan dat die
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andere 41.000 ook die vraag nooit gesteld is. Dus ik zou het hoofdbestuur
willen vragen om niet meer van dergelijke vooronderstellingen uit te gaan
maar als je veronderstelt dat sommige mensen geen informatie wil hebben
stuur ze dan een profiel op zodat ze kunnen aangeven welke informatie ze
wel willen hebben en anders gaat u ervan uit dat alle 46.000 betrokken zijn bij
de toekomst van de WD.
De heer Jan van Zanen; dank u wel zeer helder, meneer Deeten.
De heer Deeten; ja voorzitter, wij hebben dat in de afdeling Buren ook
besproken ruim de helft heeft geen Internet en toch hebben onze leden
gezegd we zijn voldoende geïnformeerd omdat het onze eigen
verantwoordelijkheid is als afdeling, wij hebben de zaken gekopieerd en
gestuurd naar de leden bij het uitschrijven van de najaarsvergadering en het
bediscussieerd op onze vergadering dus ik vind het een verantwoordelijkheid
van de afdeling en niet zozeer van het hoofdbestuur dat de informatie bij onze
leden terechtkomt dus ik wil die opmerkingen die we net gehoord hebben toch
enigszins nuanceren.
Mevrouw Voorenkamp; ja voorzitter, dat roept bij mij toch een
gemoedstoestand op waarbij ik zeg ik moet even reageren op de meneer uit
Buren. Sinds u als hoofdbestuur en wij het overgenomen hebben het one
man one vote hebben geïntroduceerd hebben wij als collectief, en u in het
bijzonder als hoofdbestuurder, de verantwoordelijkheid om elke man en
woman te informeren zodat die zijn of haar vote kan uitbrengen dus ik vind
dat er wat dat betreft een overrulend verantwoordelijkheid is en je niet kunt
parkeren bij afdelingsbesturen dat gaat niet aan, het is een nieuw beleid wat
gevraagd om nieuwe logistiek dank u wel.
De algemeen secretaris, Marco Swart; voorzitter, laat ik beginnen want dat is
denk ik het belangrijkste is het is de laatste opmerking die mevrouw
Voorenkamp maakt we zijn bezig met vernieuwing en dan moet je ook kijken
of je in het kader van de vernieuwing ook in je informatievoorziening
vernieuwingen en verbeteringen kunt aanbrengen. Dat is denk ik wat niet met
zoveel woorden in de motie staat maar waar in de gesprekken tussen
mevrouw Voorenkamp en het hoofdbestuur langzamerhand ook wel zijn
uitgekomen en dat is denk ik ook de strekking van het advies wat wij erbij
leveren, wat ons betreft is die informatievoorziening maatwerk en moet je
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ervoor zorgen dat leden individueel die informatie kunnen krijgen waar ze zelf
om verlegen zitten, dat is het vertrekpunt.
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Ik denk dat het verstandig is als wij dan een aantal dingen erbij zeggen dat
het niet zomaar uit de losse pols op vanuit een soort houding over wat wij
denken dat leden vinden nee, zowel bij het onderzoek wat indertijd gedaan is
rond de veranderingen bij Politiek maar ik heb ook zelf wel eens, dat zegt dan
iets over de afdeling Enschede wellicht, maar gewoon een telefonische
enquête onder het complete ledenbestand van de afdeling gedaan, dat was
nog in de tijd dat ik gewoon in de afdeling actief was, en dat is heel goed voor
je bescheidenheid als gemeenteraadslid of als wethouder want dan blijkt om
te beginnen dat 80% van de mensen absoluut niet in de lokale politiek
geïnteresseerd is maar wat ook bleek is dat een heleboel mensen, veruit de
grootste groep, zegt ik ben lid van de WD is steun die partij ik heb dat vaak
ook al heellang gedaan val me alsjeblieft niet lastig met al die informatie want
daar zit ik niet op te wachten, ga gewoon door, doe de goede dingen en als ik
wat wil dan laat ik het wel weten. Dit is niet iets wat ik vind dat het zo moet
zijn, dit is zoals het is.
Daarnaast is er ook een groep en die groep daar zijn we nu eigenlijk met
elkaar over aan het praten die zegt ja maar ik wil wel actief zijn, ik heb die
behoefte, en hoe gaan we die groep nou zo goed mogelijk bedienen? En ik
denk dat om die groep te bedienen we niet de fout moeten maken om
vervolgens iedereen, ook mensen die er niet om gevraagd hebben, informatie
te gaan sturen. Ik wij op de ervaring met de laatste ledenraadpleging, we
hebben geprobeerd in onze ijver om de elektronische informatievoorziening
maximaal te maken en wij hebben nu ook weer een hoop reacties van leden
die zich een jaar al die spam van de WD daar zitten we niet op te wachten.
Ook kritische vragen van wie krijgt eigenlijk mijn adres? Dus dat onderstreept
in zekere zin nog eens die zin informatievoorziening is maatwerk en we willen
eigenlijk zoveel mogelijk werken vanuit die behoefte die leden hebben.
De andere beperkende factor is natuurlijk gewoon fysiek, technisch en
financieel wat we inderdaad nog met elkaar kunnen behappen wat we kunnen
vragen van afdelingen, wat we kunnen vragen van een algemeen secretariaat
en ik denk dat de praktische afspraak die we hebben gemaakt met ZuidHolland noord dat we daar gewoon eens gericht gaan praten van wat zijn nou
in de praktijk de behoeften die geconstateerd zijn en hoe zouden we dat dan
kunnen invullen dat dat de benadering is waarop we die verbetering en
vernieuwing inhoud kunnen geven met die aanpak willen we eigenlijk het
komend jaar dan doorgaan en ik stel mij ook voor dat wij op die manier dit
voorstel ook overnemen maar de strekking van het voorstel zoals het

WD

136

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

oorspronkelijke luidde daar kunnen we eigenlijk niks mee maar dat heeft
mevrouw Voorenkamp ook al aangegeven.
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De heer Jan van Zanen; dank je wel, leidt dit nog een tweede termijn tot
vragen?
De heer Molsenbroek, kamercentrale Dordrecht; wel hadden inderdaad wat
moeite met het voorstel van kamercentrale Zuid-Holland noord inderdaad om
niet alle leden te gaan lastigvallen met pakken papier om afdelingsbestuur
daarmee te gaan belasten die daar wellicht minder belangstelling voor
hebben. Het idee van de partijvernieuwing is juist dat iedere individueellid
van zijn lidmaatschap gebruik kan maken op de manier zoals hij of zij dat zou
willen en inderdaad een bon in de Politiek met een briefje dat ze kunnen
invullen met het verzoek om alle informatie toe te sturen lijkt ons ruim
voldoende zodat iedereen daar gebruik van kan maken, dank u wel.
De heer Ivo ten Hage; ik ben wethouder, zo'n lokale bestuurder in zo'n dorpje.
Wat mij buitengewoon, hoe zij mevrouw Voorenkamp dat net, een emotie
teweegbracht dat ik vond dat ik moest reageren dat is het geval dat u praat
· met mensen vroeger heeft gedaan in een andere tijd, laat ik het zo zeggen,
en die mensen zeggen ik ben niet geïnteresseerd in die lokale politiek. Ik ben
als wethouder, ik ben het nou vijf jaar, nog niet meegemaakt dat ik een lokaal
item bij een inwoner van ons dorp aankaart en ze zeggen joh, hou nou je
mond ik ben niet geïnteresseerd. Die mensen zijn wel geïnteresseerd alleen
moet je zorgen dat je de problematiek lokaal brengt, als ik zeg wij praten over
een probleem moeten wij ons geld steken in de sporthal of in een
brandweerkazerne dan heeft iedereen daar een mening over die in dat dorp
woont.
Als je in algemene termen praat heeft u eigenlijk wel interesse in lokale
politiek dan lijkt het veel meer ver van mijn bed, ik denk het gaat erom hoe wij
communiceren met de mensen en dat betekent dat je dus naar de mensen
toegaat en meldt wat het probleem is, en het afdoen met de burger is niet
geïnteresseerd vind ik voor een partij waar ik dan deel van wil uitmaken niet
gepast.
De heer Jan van Zanen; wie wenst nog meer gebruik te maken van de
tweede termijn?
Mevrouw Voorenkamp; ja voorzitter, staat u mij toe de derde keer heel kort
reageren op de heer Bolsen broek. Ik denk dat ik hem adviseren moet vanuit
zijn kamercentralebestuur toch eens een soort van enquête, een peiling, te
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houden onder zijn afdelingsbestuur en wellicht komt die dan volgens dezelfde
conclusie als wij, dank u wel.
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De algemeen secretaris Marco Swart; ik ben altijd blij als er afdelingen zijn
waar de participatie in lokale politiek heel hoog ligt, je kan alleen maar
spreken uit de ervaringen die je zelf heb opgedaan en dat is in die situatie dat
er ook veel aandacht werd besteed. Er waren ook genoeg leden die wel
geïnteresseerd waren want 20% van een grote afdeling is ook een hoop
mensen. Aan de andere kant maatwerk werkt ook in die situatie waarin
iedereen wel gelijk interesse heeft maar ik denk dat wel afdoende is
aangetoond dat je niet op voorhand mag aannemen dat bij iedereen uniform
dezelfde interesse aanwezig is. Ik denk dat dat zelfs bij u in de gemeente niet
eens en als het al zo is dan geldt het in ieder geval niet voor alle gemeenten
in Nederland. Dat betekent dat we daarom vasthouden aan de filosofie werk
nou op maat dan kan je iedereen goed bedienen en het volgende is hoe kun
je nou praktisch oplossingen vinden die werkbaar en betaalbaar zijn en ik
denk dat het toch het meest verstandig blijft om gewoon in Zuid-Holland noord
eens met elkaar aan de tafel te gaan zitten en gewoon eens heel concreet
door te nemen, ook bij zo'n vergadering als we nu hebben gehad of in het
· voorjaar gaan krijgen, wat zou nou aansluiten bij de behoeften die er zijn en
hoe kunnen we dat praktisch gestalte geven?
De heer ten Hage; ik denk dat uw ervaring is er eentje naast die van mij, ik
zou toch als uitgangspunt willen hanteren wie bereid is om geld te betalen
voor het lidmaatschap is bereid om deel uit te maken van de discussie.
De heer Jan van Zanen; ik stel voor, tenzij er nog echte dringende zaken zijn?
Mevrouw Vooren kamp; ontzettend sorry meneer van Zanen maar ik word ook
een beetje boos nu eigenlijk op meneer Swart. Meneer Swart, wij hebben toch
nu besloten we gaan niet alleen naar de leden toe maar ook naar de kiezers
en dan kunt u wel achter de tafel gaan zitten wachten tot er iemand komt
vragen om een stukje informatie, ik wil wel graag de boer op met die
informatie, het zit niet alleen in Zuid-Holland het zit overal maar niet iedereen
kan hier achter de microfoon gaan staan om de roepen om meer informatie.
U hebt gelijk dat Internet een wondermiddel is maar u moet zich ook
realiseren dat in de strekking van ledenraadpleging, in de strekking van een
voorzitter kiezen dat heel belangrijk is dat we hier met veel meer mensen
kiezen dan tot op heden is gedaan en dan schort het aan de informatie en dat
moeten we gewoon heel eerlijk toegeven.
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De heer Jan van Zanen; ik heb het idee dat we het helemaal niet zo erg
oneens zijn maar de algemeen secretaris zal tot nog eens even nadrukkelijk
zoals hij heeft voor besproken.
De heer Swart; laat ik het even herhalen dat ik het eens ben met het
verbeteren van informatievoorziening dat is ook wat we feitelijk de afgelopen
jaren geprobeerd hebben te doen, ik ben ook blij met het signaal dat mensen
zeggen we willen meer informatie hebben, proberen we ook aan te voldoen
maar ik zeg ook en dat is echt, en gelukkig heb ik dat ook mensen in de zaal
horen zeggen, val niet in de fout om vervolgens iedereen alle informatie te
gaan toesturen want dan worden de mensen vanzelf het helemaal zat en dan
haken ze op die manier af, probeer nou die tussenweg te vinden en dat
zouden we met elkaar gaan doen en omdat Zuid-Holland noord zich het eerst
heeft gemeld beginnen we daar zo simpel is dat.
De heer Jan van Zanen; ik zou tenslotte, maar ik ga het proberen, ik zou
. tenslotte dit voorstel want dit is nou de vierde termijn, ik zou willen proberen
het volgende te doen. Als ik nou de wisseling van de verschillende
opvattingen en standpunten en toelichtingen daarop heb gehoord is het dan
niet het meest verstandig dat zoals mevrouw Voorenkamp de indiener en de
algemeen secretaris hebben afgesproken dat gewoon te doen dat snel ter
hand te nemen en dat gewoon bij de eerstvolgende mogelijkheid daar de
resultaten die we hebben te melden omdat het nu misschien een
spraakverwarring wordt die helemaal niet noodzakelijk is maar ik probeer het
even, mevrouw Voorenkamp;
Mevrouw Voorenkamp; ja, geweldige poging. Ik wil alleen even één
vaststelling maken. Ik kan mij niet voorstellen dat bestuurders van afdelingen,
ondercentrales en kamerscentrales een ander doel hebben dan het
hoofdbestuur, laten we samen aan het werk.
De heer Touw; in de redenering van Marco die begrijp ik wel maar ik denk dat
de redenering niet logisch is. We zijn bezig met vernieuwing van de partij en
wij baseren ons op een redenering die heeft gegolden in de tijd dat wij de
vernieuwing hebben voor moeten bereiden omdat kennelijk de partij niet
functioneerde naar de leden toe en wat voor mij nou zo moeilijk eens, en ik
denk dat dat het probleem is wat nu ontstaat, dat je vanuit die aanname die
we hebben geconstateerd en die de reden was om die partijvernieuwing in te
zetten die dan nu laten we zeggen heel vergevorderd is dat je met diezelfde
aannames gaat zeggen en dan gaan we die leden op dezelfde ouderwetse
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manier weer benaderen, dus ik denk dat los van het feit dat ik altijd een
voorstander van ben om het maandblad Politiek op te heffen en daarvoor
betere en adequate snellere informatie te geven, daar kan ik ook nog wel
voorbeelden van geven, dat we dat binnen dat budget gaan proberen die
leden te gaan benaderen en dan niet met pakken papier maar met gerichte
informatie gebaseerd op marketing van wat willen we, dus ontvangergericht
en niet meer zender gericht en dat allemaal binnen een budget dat ook bij
Politiek geldt.
De heer Jan van Zanen; geweldige bedankt. Mevrouw Ribbeling heel kort.
Mevrouw Ribbeling; mag ik aanvullen op de heer Touw dat Amsterdam bereid
is om tussen nu en de begrotingspost Politiek mee te denken over hoe we die
€ 232.000 heel goed zouden kunnen besteden.
De heer Jan van Zanen; dat is een opmerking terzijde. Ik stel voor het
voorstel nummer 19 aldus dus vast te stellen zou als besproken en
afgesproken tussen de indiener en de algemeen secretaris, is dat akkoord?
Goed.
Dan is hiermee het jaarplan 2004 vastgesteld en stel ik aan de orde de
begroting 2004 en daar toe geef ik eerst zoals gebruikelijk het woord voor een
korte toelichting aan onze penningmeester Mark Couperus.
De heer Mark Couperus; ja voorzitter, dank u wel. Het is trouwens de eerste
keer dat wij een begroting behandelen op het moment waarop je eigenlijk een
begroting hoort te behandelen namelijk voordat het jaar begint.
En dat kan doordat we natuurlijk nu een tweede keer een algemene leden
vergadering hebben in een jaar op een moment waarop ook de begroting kan
zijn vastgesteld. In het verleden deed u dat altijd in mei en was er in het POC
overleg in december waarbij het hoofdbestuur een soort mandaat krijgt om
met de conceptbegrotingen aan de slag te gaan de eerste vijf maanden maar
in feite was het halve jaar bijna voorbij u daar de goedkeuring aan gaf dus op
zich ben ik heel blij met een tweede algemene leden vergadering zij het dat
dat natuurlijk ook weer kosten natuurlijk met zich meebrengt.
Het is op dit moment in deze tijden voor een penningmeester lastig om een
begroting te maken. Ik heb de vorige keer al gezegd van eigenlijk is de
begroting die hier nu voorligt, dat was nog maar kortgeleden in mei, is een
voorlopige begroting omdat er wellicht een efficiencyslag kan gaan
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plaatsvinden tussen de ondersteuning van het hoofdbestuur en de
ondersteuning van de Tweede Kamerfractie. In feite hebben we nu een aantal
extra onzekerheden verder ingebouwd. De vernieuwingsdiscussie leidt tot een
hoop discussie en tot een hoop zaken die anders willen, we gaan ledenraadplegingen doen, one man one vote introduceren, dat brengt kosten met
zich mee om u één voorbeeld te noemen we gaan die ledenraadplegingen
gaan we inderdaad evalueren, communicatie moet beter, maar alleen tot nu al
de drie ledenraadplegingen die hebben plaatsgevonden hebben meer dan
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€ 110.000 gekost en dat zijn geen kleine bedragen op de begroting van de
WD. Dus de hebben onzekerheid ook in het komend jaar over die
vernieuwing en over ledenraadpleging.
Om nog een ander voorbeeld te noemen one man one vote zou ertoe kunnen
leiden dat er meer mensen naar de algemene vergaderingen komen als ik
uitga van zo'n 5% opkomst, zoals dat bij D66 geldt, en ik relateer dat aan ons
ledenaantal wat gelukkig een stuk hoger ligt dan dat van D66 namelijk 46.000
ongeveer dan kunt u uitrekenen hoeveel mensen er potentieel op een
algemene vergadering zouden kunnen komen nou dan maken we denk ik
gaarne gebruik van het voorstel om naar Papendal te gaan want ik denk dat
er weinig andere locaties in Nederland dan te vinden zijn. Dat brengt ook
kosten met zich mee en dan heb ik het nog niet eens gehad over het feit dat
je wellicht moet gaan stemmen op een manier wat niet meer met stemkastjes
kan want daar hebben we er maar 600 van bij degene waar we die dingen
. van huren, dus kortom er zitten onzekerheden in.
De belangrijkste onzekerheid voor het komende jaar 2004 zit hem in de wet
subsidiëring politieke partijen. Die wet is tot nu toe gebaseerd op een
basisbedrag van ruim € 100.000 en een bedrag van € 37.500 per zetel. Dat
systeem dat is op dit moment in discussie ik heb met Johan Remkes toevallig
anderhalve week geleden daarover gesproken en wordt op dit moment aan
gedacht om dat systeem afhankelijk te laten zijn van het aantal leden van een
politieke partij, in eerste instantie lijkt dat een hele goede verdeelsleutel aan
de andere kant brengt dat natuurlijk pragmatische problemen met zich mee
als je kijkt naar de grote verschillen in wat nou precies een lid is van een
afdeling en ook de manieren waarop leden echt volwaardige leden zijn, die
het tientjesleden, je hebt leden die op een gegeven moment niet meer betalen
die bij het CDA dan toch nog twee jaar lid blijven, kortom hoe ga je dat dan
controleren? En wat is dan uiteindelijk de definitie van een betalend lid wat de
basis dan wellicht is voor een verdeling van de subsidiegelden naar de
politieke partijen en dan heb ik het nog helemaal niet gehad over het feit dat
je weer en controle mechanisme inschakelt waarbij ook die ledenaantallen
weer moeten worden gecontroleerd.
Kortom er is onzekerheid over de verdeelsleutel van de subsidiegelden wat
met zich meebrengt dat de subsidiepot er volgend jaar voor de WD ook wel
eens heel anders zou uit kunnen zien als die ledenaantallen dan inderdaad
het criterium, of een belangrijk criterium, bijvoorbeeld voor de helft zouden
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worden dan zou dat voor de WO ook nog wel eens een keer wat minder
goed uit kunnen pakken doordat wij maar 46.000 leden hebben, het CDA
80.000,
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Partij van de Arbeid 60.000 maar ook bijvoorbeeld de SP heeft er al 37.000
en dan heb ik het nog niet eens gehad over de Christen Unie die ook al boven
de 20.000 zit, kortom wij zouden graag zien dat we daar wat meer zekerheid
over hadden en vandaar ook dat ik de begroting voorzichtig heb ingestoken
dat heeft u wellicht ook kunnen zien.
Wij hebben in het jaarplan een aantal posten opgenomen waarbij staat dat
het afhankelijk is van nieuwe subsidiestromen, bijvoorbeeld de hele Merker
campagne waar gisteren over het gesproken is zo'n voorbeeld maar ook wat
meer willen doen met een tellend managementsysteem om ook wat meer dat
te kunnen kanaliseren om te weten wat onze kwaliteiten in onze vereniging
zijn kortom er zitten een aantal PM posten in.
Een ander punt wat opvalt wellicht in de begroting, en dat vergt echt even nog
een korte toelichting en dan sluit ik af voorzitter, dat is namelijk de politiek
inhoudelijke discussie want u heeft nu een nieuwe voorzitter die heeft gepleit
in zijn campagne voor meer politiek inhoudelijke discussie als u kijkt naar de
lastenkant van de begroting dan ziet u daar een post staan van themadagen
wat zo'n beetje is gehalveerd dat wil niet zeggen dat er geen gelden in de
begroting op dit moment zijn opgenomen voor politiek inhoudelijke discussie
dat betreft alleen de themadagen waarbij we van vier naar twee themadagen
zouden willen, verder ziet u ook een hele grote post staan bij algemene
ledenvergaderingen, bij landelijke vergaderingen partijraden en algemene
ledenvergaderingen wat ongeveer bijna is verdubbeld, dus daar zit sowieso
ruimte voor politiek inhoudelijke discussie.
En daarbij hebben we natuurlijk te maken met het feit dat ik het voorzichtig
heb ingetekend omdat we moeten afwachten hoe die nieuwe subsidiestromen
welk deel daarvan dan uiteindelijk naar de WD gaat.
Ik zou het hierbij willen laten voorzitter, want verder is er open toelichting bij
waarbij alle individuele posten zijn toegelicht, dan wel.
De heer Jan van Zanen; dank u wel penningmeester. Geeft dit aanleiding tot
vragen?
De heer Korsten, lid van de commissie partijstructuur; voorzitter, meneer
Couperus dank voor je toelichting op die begroting. Ik zou graag in elk geval
graag uit de mond van de voorzitter graag willen horen nu hij geconstateerd
heeft dat gisteren dat rapport van de commissie partijstructuur integraal is
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overgenomen en wij dus ook kunnen constateren hier dat het roer bij de partij
dus om gaat, dat we dus niet op dezelfde manier doorgaan maar dat
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wezenlijk de koers gaat veranderen, wat de impact daarvan is gevolg daarvan
is voor die de begroting. Couperus is er op ingegaan, ik heb gezien twee
algemene ledenvergaderingen, vier bijeenkomsten van de partijraad kost niet
minder dan € 230.000 € 240.000, dat is niet niks daar kun je dan inderdaad in
het licht van de nieuwe koers mee schuiven. Er staan themadagen daar zie ik
een vermindering zo zei hij net van vier naar twee, dat laatste beschouw ik
niet echt als een lekker signaal, wat vindt de voorzitter?
Kijk, gisteren is eigenlijk gezegd, en dat is ook al in de commissie aan de orde
geweest, als die ideeën- en debatpartij vorm gaat krijgen dan moet er
natuurlijk en implementatieplan komen dat moet uitgevoerd gaan worden, dan
moet de hele partij doordesemend geraken van dat nieuwe concept eigenlijk,
zeg ik een beetje het rapport ook verdedigend u begrijpt dat, maakt dat nog
altijd voor de begroting? Ik zou toch graag niet hebben dat wat we gisteren
nou weer besloten hebben dat dat een beetje weg slibt hier in een grote
mêlee van dingen dat we eigenlijk op een beetje andere manier weer
· doorgaan met hetzelfde, het roer moet om wat vindt u?
De heer Jan van Zanen; andere sprekers nog naar aanleiding van de
begroting? Mevrouw Voorenkamp.
Mevrouw Vooren kamp; dan wel voorzitter. Ik ben een beetje teleurgesteld in
het betoog van Mark Kuperus onze penningmeester. Waar wij aan de
vooravond staan van een totale omslag in onze partij had ik eigenlijk gehoopt
een dynamische penningmeester te treffen met ik heb een fondsje voor dit en
we kunnen nu de arena huren want die hebben we straks nodig, ik besef dat
dat wat utopisch is, maar ik zou wel een aansluiting op de vorige spreker
willen zeggen hou ruim rekening met de veranderingen die op je afkomen,
stel ook de prioriteiten daar naar en als ik dan afzet dat de kosten van het
blad Politiek € 5 per lid zijn zou je misschien, afgezet tegen alle anderen
communicatiekosten, misschien daar wat ruimte vinden in aansluiting ook wat
mevrouw Ribbeling zei.
Ik denk dat het ook heel goed is de suggestie om bij de contributieaanslag
naar de leden toe de opties van welke soort informatie men wil hebben daar
voor te leggen, ik bedoel wat voor soort lid. Maar we zijn toch voortschrijdend
aan het vernieuwen dus ik denk dat dat geen enkele belemmering is.
Maar wat meer elan om die omslag te maken, dank u wel.
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Mevrouw Scheidel; ik wilde nog even ingaan op die inhoudelijke discussie.
Toen ik het lijstje bekeek zag ik ook partijcommissie € 23.000 staan, we
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hebben het daarnet al overgehad, en vorig jaar hebben wij eigenlijk als partijcommissies allemaal de vraag gekregen van jongens declareer niks meer, dat
was eigenlijk de boodschap, verstuur alles per e-mail, verstuur het niet meer
via de laan, en ik vraag me nu eigenlijk af of op die post niet nog het een
ander overblijft om samen met die partijcommissies nog discussies te
organiseren want we hebben meestal ook gratis zalen als partijcommissies
dus daar vraag ik me echt werkelijk af wat er met die € 23.000 wordt gedaan.
Mevrouw van der Hoorn, Amsterdam; ik had twee opmerkingen. Er wordt
nogal wat in de toekomst van de afdelingen verwacht niet alleen in het kader
van ledeninformatie maar ook zag ik dat decentrale ledenadministratie de
bedoeling is alleen alle afdelingen krijgen nog steeds een vast percentage
van de contributie inkomsten en zijn dus al sinds de afgelopen jaren telkens in
het bezit van minder middelen want deze contributie opbrengsten nemen
alleen maar af. Ik heb als Amsterdam zit ik wat dat betreft goed, wij doen
. alles aan andere fondsenwervende middelen, fundraising diners, giften van
leden het maakt niet uit maar dan denk ik eerder naar afdelingen in het land
als je wat wil doen aan ledenwerving heb je ook geld nodig, als je dalende
ledenaantallen hebt in je krijgt dat op basis van de contributies wordt het toch
lastig, is daar een oplossing voor dat soort afdelingen?
En dan nog een andere vraag. Ik zou graag het geheim van de
penningmeester inzake het liquiditeitenbeheer willen weten. Ik zie dat in de
overige inkomsten van het hoofdbestuur dat een forse stijging is, de enige
verklaring is een beter liquiditeitenbeheer, ik ben zelf controller, ik krijg bijna
geen rente bij banken, ik zou graag zo'n sprong ook bij mijn bedrijf willen
maken.
De heer Jan van Zanen; meneer Kuperus zal het straks allemaal onthullen.
Mevrouw Tielen, Utrecht; ik spreek echt namens mijzelf moet ik eerlijk zeggen
aangezien wij de begroting niet van tevoren in de afdelingsvergadering
hebben besproken dus maar goed. Ik heb ook met name een vraag. We
hebben zojuist het jaarplan vastgesteld waarin een aantal vind ik er sterke
elementen terug te vinden zijn zoals het bouwen van het merk WD, de
communicatie daaromheen en het instellen van een permanente campagne
zodat we niet over een paar jaar zes weken van tevoren ineens beginnen te
roepen over onszelf maar dat iedereen de WD begint te kennen en ik kan
nergens terugvinden in de begroting hoe we dat nou gaan doen sterker nog ik
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zie dingen als partijvoorlichting gewoon sterk dalen. Als ik dan de
penningmeester hoor zeggen dat die voorzichtig wil begroting dan heb ik daar
natuurlijk alle begrip voor maar dan denk ik, en ik voel me gesterkt door de
eerdere opmerkingen over het blad Politiek en een contract van € 232.000
voor het jaar 2004 dat nog zal worden vastgesteld en daar is geen
amendement voor maar dat ik dan denk als we voorzichtig wil begroten
hebben we een aantal erg sterke speerpunten dat we moeten zorgen dat daar
geld voor is en dat we dat kunnen gaan doen.
De heer W. Schroevers, kamercentrale Zuid-Holland noord; iets in zijn
algemeenheid, en dat heeft ook weer te maken met onze ambitieuze plannen
en met de zelfreflectie waarmee we bezig zijn. Democratie, het staat letterlijk
in onze eigen naam van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en we zijn
als organisatie, en dat heeft de penningmeester nu aangetoond, letterlijk
gebonden met handen en voeten aan een budget waarmee je als je naar
. deze tijd kijkt en wat de samenleving van ons verwacht nauwelijks vooruit
kunt komen en als we de ambities die we gisteren hebben besproken daarbij
voegen dan denk ik dat we veel kunnen willen maar we kunnen het echt niet
waarmaken.
Van lucht kun je niet leven dus we zullen naar andere financieringsvormen
moeten zoeken en niet alleen denk ik als WD alleen maar als alle politieke
partijen in Nederland want de basis van onze democratie wordt gevormd door
deze politieke organisaties. Maar met z'n allen hebben wij de afgelopen jaren
er wel voor gezorgd dat andere organisaties, en dan noem ik de one issue
organisaties, politieke partijen zijn multi issue organisaties met een heel
beperkt budget, one issue organisaties worden via de Postcodeloterij
opbrengsten gefinancierd en de kleinste organisatie heeft een groter budget
uit deze opbrengsten als de WD als politieke partij en als onderdeel van het
democratische systeem.
Nou dat is een situatie waarvan wij denken dat die scheefgroei, die
ongelijkheid, dat we daar eens een keer vanuit de politiek naar moeten kijken
want wij kunnen met de politiek van alles willen maar als we het niet op de
manier kunnen invullen die de one issue organisaties doen mede door hun
grote financiële middelen dan kunnen we beter vandaag de tent sluiten maar
dat is niet de bedoeling.
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Mevrouw Ribbeling; ik wil graag nog een algemene opmerking maken en die
is vooral gericht aan u voorzitter. U heeft bij de aanvaarding van deze functie
gezegd dat u zich hard wit maken voor transparantie, openheid en alles wat
wij ook nastreven in Amsterdam. Mag ik u dan vragen om bij de volgende
presentatie van een begroting een duidelijke toelichting te geven op de
posten
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zodat ook mensen die geen RA zijn begrijpen waar het over gaat. Gelukkig
hebben wij allemaal RA's in Amsterdam dus ik wordt goed geholpen maar
daar moeten we niet van uit kunnen gaan. Ik geef u één voorbeeld.
Ik tref in de begroting een post aan waar als toelichting wordt gegeven 'kosten
hoofdbestuur bezoek aan kamercentrales'. Nu is het hoofdbestuur onlangs bij
ons geweest, u was daar nog niet bij maar we nodigen u graag uit en dan
mag u uw hele clubje weer meenemen, in onze beleving hebben wij dat
betaald hebben wij u gewoon uitgenodigd, dus ofwel het cadeau is per abuis
niet uitgereikt ofwel wij hebben stiekem een strafkorting gekregen omdat we
altijd zo'n grote mond hebben, ik weet het niet maar het punt wat ik u wil
meegeven is dat een toelichting de bedoeling moet hebben om duidelijkheid
scheppen en niet om vragen op te roepen.
Mevrouw Voorenkamp; voorzitter nog een vraag aan de penningmeester, ik
ben bekend met het feit dat hij binnenkort het landelijk
. penningmeesteroverleg heeft, het zou mij en mijn achterban een grote goed
zijn als het solidariteitprincipe tussen kamercentrales punt van agenda, niet
voor te bereiden meer voor het aanstaande overleg, om er daar nog eens een
serieuze discussie over te voeren met elkaar, dank u wel.
De heer de Bruin, partijcommissie onderwijs; ik wou de leden ook nog wijzen
op de mogelijkheid om zelf geld te genereren in plaats van alleen de blik
smachtend omhoog te richten aan het hoofdbestuur. Wij hebben in ieder
geval als partijcommissie onderwijs daar goede ervaringen mee, in april
organiseren wij een themacongres en als je dat inhoudelijk drijft dan is het
heel goed mogelijk om bijvoorbeeld bij bedrijfsleven sponsoring te werven dan
gaat het om meer dan € 10.000 of € 20.000 dus dat is nog een additionele
mogelijkheid om decentraal als ondernemer ook zelf wat te doen.
De heer Jan van Zanen; dank u wel. Dan zal ik zelf, dit was de eerste termijn
over de begroting, twee dingen heel kort. Mevrouw Ribbeling, ik kan alleen
maar aannemen dat die duidelijkheid dat we daar steeds naar gestreefd
hebben daar heeft u mij niet voor nodig maar wij zullen dat proberen en te
verbeteren volgend jaar ga ik het ook lezen.
Aan de heer Korsten zou ik zeggen u kunt niet alleen om mij maar op het hele
hoofdbestuur rekenen dat we alles in het werk zullen stellen om niet alleen te
praten over vernieuwing maar het ook te doen en dat betekent wij hebben
zojuist het jaarplan vastgesteld en als wij en inhoudelijk en financieel die
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koers niet varen dan hebben wij een probleem want wij gaan ook snel die
auditcommissie instellen en als daaruit zou blijken dat we niet waarmaken wat
wij hebben beloofd dan heb ik echt met u een probleem stel ik me zo voor en
ik vind het eerlijk gezegd prachtig dat we binnen 24 uur de penningmeester
horen zeggen wat hij zegt dat is toch klasse zou ik zeggen als beginnetje,
maar penningmeester ga uw gang.
De heer Mark Couperus; dank u wel voorzitter, een hoop vragen en ik denk
ook dat dat terecht is en dat heeft waarschijnlijk te maken met mijn opmerking
over de voorzichtige begroten en die heb ik bewust gemaakt en daarom ben
ik ook wat langer stil blijven staan bij de andere verdeelsleutel die er mogelijk
aan zit te komen. Die andere verdeelsleutel als die op basis van
ledenaantallen zo meteen gaat dan krijgen wij gewoon structureel minder
gelden dus ik moet wel voorzichtige begroten en in dat kader is het weer
jammer dat de begroting nu wordt vastgesteld in plaats van
normaalgesproken altijd in mei want dan had ik die zekerheid wel gehad maar
goed, dus dat is een reden.
Daarbij is een begroting slechts een begroting en hebben wij ook altijd nog
een voorjaarsnota en een najaarsnota en wellicht is het misschien wel een
goed idee om ook eens een keer zo'n voorjaarsnota, zeker gezien de
onzekerheden die er nu nog inzitten, volgende keer in mei ook aan u te
presenteren dan kunt u zien hoe we met die onzekerheden zijn omgegaan en
dan kunt u ook zien dat we inderdaad ruimbaan maken voor die nieuwe
ideeën en de vernieuwing en de meer politieke inhoudelijke discussie et
cetera dus dat is een opmerking vooraf.
Dus wat dat betreft is een begroting een startpunt en krijgen we een voor- en
een najaarnota en die worden trouwens ook altijd in veel meer
gedetailleerdere vorm, en dat wil ik dan toch nog wel even opmerken over die
toelichting, besproken ook met de kamercentralepenningmeesters en ik hoop
ook dat die kamercentralepenningmeesters in het bestuur, daar ga ik vanuit,
dat ze dat ook doen, die zaken ook terugkoppeling naar het
kamercentralebestuur ik vind het alleen te ver gaan om tot in alle detailregels,
dat zijn hele dikke boekwerken, dat hier in een boekje te stoppen naar de
leden allemaal toe, maar die informatie is er dus wel.
Dan een aantal aparte vragen ook al weer een vraag over de verdeelsleutel
omdat er natuurlijk ook kleine afdelingen zijn die met dalende ledenaantallen
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het moeilijk hebben, de mevrouw van Hoorn uit Amsterdam kwam daarmee.
Dat is een discussie die we ook in de kamercentrale toer in veel
kamercentrales hebben gevoerd. Er is op dit moment een pot voor hele kleine
afdelingen, dat zijn afdelingen met minder dan 50 leden, daarbij heeft ook de
kamercentrale en de ondercentrale een functie in het opvangen van kleine
afdelingen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Ik ben zelf zeven
jaar kamercentralebestuurder in Haarlem geweest waarvan drie jaar
penningmeester en er zit een hoop geld ook in kamercentrale niveau wat
vaak staat op Roparco rekeningen en dat soort zaken dat is in feite dood
kapitaal en is op dit moment zonde dat daar zoveel geld staat en waar
eigenlijk dan zoveel goeds mee gedaan kan worden binnen zo'n
kamercentrale.
Liquiditeitenbeheer is ook een vraag over gesteld door mevrouw van Hoorn,
dat kan ik u heel makkelijk verklappen, wij hebben zoals u weet het pand is
. twee drie jaar geleden verkocht aan de Gracht dat heeft geld opgeleverd we
hebben dat geld belegd bij een professionele belegger, bij Mees Pierson,
gezien het feit dat de rente zo laag was dat de rente bijna alleen nog maar
omhoog kon hebben ze geadviseerd de obligaties die er staan liquide te
maken en dat levert rente op vandaar ook dat die post hoger is dus dat is
eigenlijk een hele eenvoudige.
Verder is er nog ingegaan over, door een aantal mensen, onder andere ook
mevrouw Tielen, op die PM posten zij noemde de merkcommunicatiemanager
en die merkencampagne dat is nou juist één van de zaken die wij op dit
moment in een PM post hebben gezet omdat we op dit moment niet a,
kunnen voorzien wat de kosten van zoiets zijn en b, op dit moment nog niet
daar een bedrag aan kunnen voteren wat het is heel makkelijk om altijd te
zeggen we moeten meer dit en we moeten meer dat en we moeten meer zus
maar je moet ook keuzes maken als je beperkte financiële middelen hebt
zeker keuzes maken op het moment nu waarop je ook niet weet hoe de
nieuwe verdeelsleutel zal zijn van die wet subsidie en politieke partijen zodat
ik dat niet weet wat voor geld ik dan uiteindelijk binnen krijg. Dus dat is een
PM post waarbij wij duidelijk u ook toezeggen daar komen wij in de
voorjaarsvergadering zo meteen in mei op terug en kunnen wij u daar dan
meer duidelijkheid over geven.
Verder zijn er nog een aantal opmerkingen gemaakt over partijcommissies,
partijvoorlichting en dat soort zaken, partijcommissies zijn inderdaad a, de
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organisatie van die partijcommissies en b, ook enige declaraties, ik heb daar
niet op dit moment precies de details van voor mij, maar dat is inderdaad wel
iets wat volledig aan de partijcommissies wordt dat geld besteed.
Partijenvoorlichting is gedaald dat heeft alleen maar te maken met het feit dat
er geen subsidie meer is voor radio- en televisiespots en dat er op dit moment
moeten worden bekeken waar op een gegeven ogenblik ook welke
verantwoordelijkheid komt te liggen want wij hebben ook een rapport van de
commissie van Baaien gehad een aantal maanden geleden die heeft geleid
tot een mogelijk onderzoek naar meer efficiëntie, waar ik ook in mijn
toelichting vooraf iets over heb gezegd, waarbij wellicht ook sommige
accenten bij de Tweede Kamerfractie zouden moeten komen liggen en
sommige bij de partijorganisatie dus op dit moment heeft daar gewoon aftrek
plaatsgevonden van de radio- en televisiespots.
Dan zijn er nog de alternatieve financieringsvormen genoemd waarschijnlijk
. ook ingegeven vanuit een onderzoek wat een jaar of twee drie geleden is
geweest, op dit moment ben ik voornemens ook in het hoofdbestuur, zeker nu
met de nieuwe partijvoorzitter en zeker ook met de fractievoorzitter Jozias van
Aartsen in de Tweede Kamerfractie, om nadat wij zo meteen in een nieuwe
samenstelling bijeen zijn om die discussie ook daar te gaan voeren om te
gaan kijken of ze dat weer op kunnen pakken ik heb ook een kamercentrale
penningmeesters overleg binnenkort waar het ongetwijfeld ook weer op de
agenda komt en ik zeg u ook toe daarnaar te gaan kijken.
Het is wel zo dat met die one issue organisaties kun je ons moeilijk mee
vergelijken want ook één van de punten, u noemt sponsoring dat werd
opgenoemd door de heer Schroevers, sponsoring ook dat is nu juist een van
die items doordat de subsidie voor politieke partijen nu in een aantal tranches
is verhoogd worden er extra eisen gesteld aan sponsoring onder andere en
aan transparantie ook van bedragen ook waar die bedragen vandaan komen
en dan haken ook heel veel bedrijven ook af.
Daarbij wordt die grens die we tot nu toe hadden van 10.000 gulden, dat is €
4. 500, ook verder in het voorstel van Remkes verlaagd naar € 2000 dus ook
op dat terrein zitten we op dit moment nog met een soort van conceptwet
waar nog een definitieve beslissingen zijn genomen.
Ik denk dat ik dan de meeste punten heb gehad, mevrouw Voorenkamp had
nog zoiets van wat meer dynamiek, ik denk dat we op dit moment heel goed
hebben gekeken naar mogelijkheden ook op dit moment ook met de
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ledenraadplegingen die dit jaar hebben plaatsgevonden heel goed moeten
laveren om geen tekort, want dan hebben we een andere discussie zo
meteen in mei, dat er een tekort uitkomt uit de exploitatie en ik heb gezegd
dat maak ik als penningmeester niet mee want dan stap ik op want dan kun je
op een gegeven moment je budgethouders niet meer in control houden ik
vind het van groot belang dat we het beperkte eigen vermogen wat we
hebben ook instandhouden als partij en dat we geen tekorten krijgen op de
exploitatierekening we doen er alles aan, ook voor het komende jaar 2004,
om die dynamiek erin te brengen ik dacht dat ik dat in mijn inleiding ook had
geprobeerd duidelijk te maken en u kunt erop vertrouwen en wellicht met mijn
toezegging om in mei terug te komen op de voorjaarsnota dat wij daar ook
heel goed naar alle mogelijkheden zijn kijken, dank u wel.
De heer Jan van Zanen; tweede termijn. Gelet op de tijd.
. Mevrouw Voorenkamp; ik hou het kort. Gezien mijn vraag over het
liquiditeitenbeheer had ik eigenlijk die extra opbrengsten onder de
beleggingsopbrengsten verwacht maar we zullen zo meteen gewoon de
werkelijkheid volgend jaar zien. Dan nog een opmerking over het
penningmeestersoverleg, ik denk net zoals het POC dat dat best wel een
transparantere uitstraling mag krijgen, de laatste penningmeestersoverleg
waar het over de begroting ging was helaas wat onhandig qua uitnodiging in,
ieder geval voor mij, daarbij was toen bij een begroting geen beleidsplan
aanwezig waardoor naar mijn mening penningmeesters geen goede indruk
over het geheel kunnen vormen en daarbij vind ik nog steeds dat leden
lijdend te zijn, ik ben sinds anderhalve week gewoon weer burger en geen
penningmeester van Amsterdam is zou graag volgend jaar ook uitgebreidere
info willen hebben dan er nu in de begroting staat en die hoef ik niet bij mijn
penningmeester dan te halen maar die moet ik dan gewoon van het
hoofdbestuur krijgen.
De heer Jan van Zanen; dank u wel. Die toezegging komen we graag na.
De heer Stolk; geleidelijk aan wordt het een integraal plan van aanpak want
wij hebben een nieuwe voorzitter die voor nieuwe lijnen kiest en waarvan ik
erg graag wil dat we op de voorjaarsvergadering horen hoever hij staat, dat
heeft hij ook wel toegezegd. De penningmeester heeft te maken met een
nieuw beleid en zegt dat ook toe. Ik mis op dit moment in de begroting, en
voor een stukje vind ik dat begrijpelijk maar voor een stukje gezien ook de
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hele discussie als een partij vind ik dat onbegrijpelijk eigenlijk al aanzettend
tot wat de vernieuwing voor financiële consequenties heeft dus ik mag nu
aannemen, en die toezegging hoor ik van het hoofdbestuur gaarne, dat wij in
de voorjaarsvergadering een integraal plan van aanpak krijgen van de
voorzitter, van de penningmeester, over hoe het met de vernieuwing staat,
welke stappen er zijn gezet, welke consequenties dat financieel heeft, ik geef
de penningmeester in overweging om dan zelfs te suggereren dat hij met een
nota van wijziging komt om te zorgen dat het plan niet stilstaat en op dat
laatste punt mag ik dus aannemen dat onze secretaris gehoord de discussie
met collega Voorenkamp dan zal kiezen voor die prachtige vorm van
communicatie waar wij zo om geroepen hebben, dat integrale plan van
aanpak is essentieel want anders staan wij stil mijne heren.
De heer Jan van Zanen;Het is mij volkomen helder de penningmeester heeft
zich zeg maar vanuit de financiële optiek in de begroting 2004 in twee
. termijnen geantwoord. Ik zeg nog een keer toe, want dat was ook voor de
eerste termijn daar heeft de heer Korsten er ook nadrukkelijk naar gevraagd,
ik zeg graag toe om natuurlijk bij een nieuw product waar wij als hoofdbestuur
in een andere samenstelling sinds vandaag, sinds gisteren eigenlijk, en
natuurlijk een aantal accenten want we zijn niet gek maar we hebben
natuurlijk ook de beperkingen gewoon van de financiële polsstok die we
hebben maar die accenten daar kunt u op rekenen en bij de voorjaarsnota,
dat heet geloof ik zo, zult u dat kunnen beoordelen want we willen er
inderdaad wat van maken.
Mag ik proberen, dames en heren, om de begroting 2004 hiermee vast te
stellen? Derde termijn, gaat uw gang, heel kort.
De heer Ferne, secretaris in Rijnwoude; ik mis bij het betoog van de
penningmeester onder andere die zegt dat hem bekend is dat bij afdelingen
veel kapitaal ongebruikt is, ik mis bij deze discussie een balans van de WO
want ik weet niet wat er bij u ongebruikt ligt en ik weet niet wat de reserves
zijn. En wilt u daar volgende keer voor zorgen maar misschien is dit mijn
onbekendheid met de procedure en komt het allemaal in de voorjaarsnota en
dan wil ik ook een resultatenoverzicht zien en niet alleen een vergelijking
tussen begrotingen maar ook een resultatenoverzicht wat er werkelijk
uitgegeven is en werkelijk binnengekomen is maar een balans denk ik dat wij
allemaal heel belangrijk moeten vinden~
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De heer Jan van Zanen; Dank u wel meneer Ferne, het brengt mij ook op het
feit dat ik uw e-mail nog steeds niet heb gehad, maar dat terzijde.
De heer Marco Swart; kort voorzitter, even een toelichting, we hebben het hier
over de begroting u krijgt een hele uitgebreide balans en uitgebreide
resultatenrekening bij de jaarcijfers daar zit het altijd bij naar alle afdelingen
toe komt dan ook een boekje met de balans en de jaarrekening van de WO
dus daar staat al die informatie in, we hebben het hier over de begroting en
dan krijgt u die informatie niet.
Bij het geld waar ik het over had bij afdelingen, ik had het niet over de
afdelingen want er zijn heel veel afdelingen die het op dit moment ook
financieel heel moeilijk hebben juist door die dalende ledenaantallen maar ik
heb gezegd dat juist bij kamercentrales dat daar ook vaak ruimte is ook om
voor kleine afdelingen met minder dan 50 leden extra dingen te doen.
De heer Jan van Zanen; dank u wel penningmeester. De begroting 2004
vastgesteld stel ik voor ja? Dan gaan we gauw over, gelet op de tijd, de
benoeming leden scoutingscommissie.
De vice-voorzitter de heer Harbers; dank u wel. Gistermiddag hebben we al
gesproken over het reglementair mogelijk maken van de scoutingscommissie
nu volgt dan de feitelijke benoeming we stellen negen namen voor acht waren
er voorgesteld door het hoofdbestuur, één kandidatuur is vanuit het land
gesteld door de afdeling Groningen, maar aangezien we gistermiddag het
maximum op tien hebben gesteld zouden ze alle negen benoemd verklaard
kunnen worden en we stellen voor te benoemen Paulien Krikke in Arnhem,
Hans van der Broek uit Wateringen, Hans Nieuwkerk uit Hoenderloo, Frans
Gossens uit Amsterdam, Peter Smit uit Den Haag, Anneke van Leeuwen uit
Heerjansdam, Johan Leemhuis uit Rotterdam, Adjid Parcas uit Amsterdam,
en Henry Kruithof uit Groningen, kunt u daarmee instemmen?
De heer ten Haaf; een enkele opmerking, ik zal het kort houden. U heeft nu
een aantal mensen voorgesteld in de scoutingscommissie, u heeft
ongetwijfeld ook nagedacht over de kwaliteiten van de mensen hoe ze elkaar
aanvullen hoe het een team zal vormen en nu zegt u eigenlijk zonder
motivering van nou de heer Kruithof vanuit Groningen er zijn geen bezwaren
tegen, de commissie is nog niet begonnen ach doet u maar, ik zou er op zijn
minst een korte toelichting op zijn kandidatuur willen hebben.
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Mevrouw Vooren kamp; ja voorzitter, dank u wel. Ik vind het jammer dat de
heer Harbers de suggestie door mij gedaan gisteren niet meegenomen heeft,
ik reken op een charismatische oud politicus uit landelijk politiek niveau toe te
voegen aan, dank u wel.
De heer Harbers; dat laatste daar hebben wij het gistermiddag ook overgehad
dat is toegezegd er is dus nog een tiende plek vrij volgend jaar volgt daar een
benoemingsvoorstel en daar hebben wij uw suggestie van harte
overgenomen als het gaat om profiel en dergelijke vindt u een zeer
uitgebreide toelichting bij de stukken die we gistermiddag hebben behandeld,
bij amendement 16 was dat uit mijn hoofd, en we hebben er even nagekeken
maar ook geconstateerd dat de kandidatuur van Henry Kruithof ook in dat
profiel past en dientengevolge stellen wij voor ook hem te benoemen.
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De heer Jan van Zanen; aldus besloten, de leden zijn benoemd. Dan de
gedragscode. Wie want er zijn geen wijzigingsvoorstellen, gaat uw gang
meneer van Pruisen.
De heer van Pruisen; ja, er is iets fout gegaan bij onze moties, althans er is er
één niet doorgekomen, ik had namelijk een hele simpele vraag bij die
gedragscode dat betreft namelijk het eerste punt daar zou ik graag het
hoofdbestuur een toelichting op vragen. In die gedragscode staat dat het
accent van een eventuele persoonlijke campagne ligt op de eigen regio en of
is gericht op een specifieke doelgroep, betekent dat dus, vroegen wij ons af,
dat als een gemeenteraadskandidaat in Haarlem, want volgens mij is deze
gedragscode bedoeld om uiteindelijk op alle niveaus te werken of een
provinciale statenlid bij mij in Noord-Holland geen campagne mag voeren
gericht op alle Haarlemmers of alle Noord-Hollanders want ik lees hieruit dat
een kandidaat afkomstig uit een bepaalde sportkring wel richting zijn eigen
. sportachterban mag campagnevoeren maar niet richting allen, kortom wat is
bedoeld met deze zinsnede?
De heer Harbers; u zag al enig koortsachtig overleg achter de tafel want nu u
het zo stelt en wij er nog eens op papier naar kijken is het inderdaad lastig uit
te leggen. Eigenlijk is hier de praktijk verwoordt van wat vaak gebeurt,
kandidaten die richting hun eigen regio, of een andere regio waar je dan
toevallig geboren bent of zo, of een specifieke doelgroep campagnevoeren
maar zo stellig als het er hier staat is het ook niet bedoeld dus ik denk dat we
gewoon met elkaar kunnen afspreken dat je dat eerste punt eigenlijk dat we
dat buiten beschouwing kunnen laten, dat het vooral ook gaat om de
volgende punten want dat zijn praktische uitwerking en van hoe ga je met
elkaar om en hoe regel je dat.
De heer van Pruisen; maar betekent dat dus dat u zegt dat u iets in een code
zet wat meestal praktisch zo is? Want als dat zo is dan vraag ik mij af waarom
het er moet staan?
De heer Harbers; daar hebt u gelijk in, ik denk dat we beter misschien met
elkaar kunnen afspreken om het eerste punt te laten vervallen.
De heer Jan van Zanen; aldus besloten. Dan, dames en heren, de rondvraag.
Wie mag ik het woord geven voor de rondvraag? Ik kijk meteen even rond
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hoeveel mensen dat zijn, twee leden voor de rondvraag, ik zie meneer
Vrijland en die meneer, wie nog meer? Twee leden voor de rondvraag.
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Ik heb een opmerking. Niet alleen wij als WD zijn aan het veranderen maar
de politieke arena in Den Haag is ook met het voorstel van minister de Graaf
zeer snel aan het veranderen. Ik heb begrepen dat de WD fractie al met een
ander voorstel aan het komen is dan minister de Graaf maar ik zou graag op
de WD site willen zien welke kamerleden nu actief welke regio's bezoeken.
Want het in het land komen van de kamerleden en in het land komen van de
bewindslieden is redelijk overzichtelijk op de site te zetten en het zou aardig
zijn als het bestuur alvast een voorstel samenstelt met het fractiebestuur van
de Tweede Kamer, welke Tweede Kamerleden tot aan de definitieve regio
indeling welke regio's toegewezen krijgen. Want op een belangrijke avond in
een kamercentrale Gelderland kon ons Gelders kamerlid niet opdraven omdat
een begrotingsbehandeling in Den Haag dat verhinderde, en willen wij
überhaupt in de regio als partij iets betekenen denk ik dat we daar met deze
wetgeving in aantocht spoorslag aan de slag moeten, dank u wel.
. De heer Vrijland; ja voorzitter, u heeft zeer behartenswaardige zaken verteld
bij uw speech bij het begin, meer contact met de achterban en meer
informatie over en weer. Deze ledenvergaderingen die hebben onder andere
als doel dat dus deze contacten versterkt worden met het hoofdbestuur. Nu
heeft u net gehoord van de secretaris van de kamercentrale Haarlem dat een
bepaalde motie niet over is gekomen, nou de afdeling Hilversum heeft ook
een voorstel gedaan en een zeer kenmerkend voorstel om een bepaalt
onderwerp te bespreken en dat is ook niet geagendeerd ik vind dat jammer.
Wel worden hier op het ogenblik onderwerpen besproken zoals het MiddenOosten, economie en vrouw en waarom zouden we niet ook eens een keer
een punt bespreken gewoon je zegt niet voor of tegen wat algemeen heel
bekend is en de laatste tijd wat dagelijks op de televisie te bekijken is de
affaire republiek en monarchie.
Er is een enquête geweest van de EO die heeft gesteld dat de WD 50% voor
is en de andere 50% tegen, er is indertijd, de JOVD heeft ook eens een keer
een standpunt ingenomen ik zou zeggen ik snap niet dat dat niet
geagendeerd is en u heeft dat voorstel van de afdeling Hilversum andermaal
op uw tafel gekregen misschien helemaal onderop en nou ik hoop dat het alle
aandacht krijgt en dat dat de volgende keer dat wel serieus behandeld zal
worden.
In het verleden was het zou, ik ben een groot aantal jaren lid van de partij, er
was al een rubriek ingekomen stukken bij het partijblad en dat is intussen ook

WD

163

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

verdwenen, dat vind ik jammer dat is een slecht contact, ik heb begrepen dat
de kamercentrale Den Haag indertijd dat al eens een keer voorgesteld had,
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we moeten dat weer opnieuw instellen die ingekomen brievenrubriek dan kunt
u ook daardoor gevoed worden. Deze vraag stel ik aan het hoofdbestuur
maar die stel ik ook aan de Eerste Kamerfractie.
De heer Jan van Zanen; de algemeen secretaris op beide punten.
De heer Marco Swart; voorzitter, de vraag over het inzichtelijk maken van de
bezoeken van kamerleden aan de regio, afdelingen en kamercentrales, als u
het jaarplan opslaat zult u zien dat er ook voornemens zijn om zo'n centrale
agenda te maken, dat kunnen we alleen uitvoeren in samenwerking met de
Tweede Kamerfractie, en dat moet dus leiden aan de ene kant tot het
overzicht van wie is nu waar te vinden maar na verloop van tijd geeft het ook
inzicht in de vraag wie zet zich daar nou ook met name ook voor in, die
suggestie wordt dus uitgevoerd in het komend jaar het zit in het plan.
Het tweede deel. De vraag van de heer Vrij land, deze keer ontvingen wij het
stuk op een zodanig laat moment dat het in ieder geval technisch niet meer
mogelijk is om het aan alle afdelingen te verspreiden, we zitten hier dus een
beetje in een spagaat, aan de ene kant krijgen we de kritiek afdelingen krijgen
te weinig en te laat informatie om zich goed voor te kunnen bereiden op deze
vergadering en tegelijkertijd krijgen we de kritiek ja maar het is zo lastig om je
punten voor zo'n vergadering ook in beeld te krijgen zodat ze behandelt
worden. We hebben gisteren de wijziging van het huishoudelijk reglement
behandeld daardoor is de termijn waarbinnen voorstellen voor de agenda
kunnen worden aangedragen nog al fors verkort dus we hopen ook juist met
name dat dit soort initiatieven voor politieke onderwerpen vanaf volgend jaar
beter kunnen worden bediend en ik hoop dat u en ik het er over eens kunnen
zijn dat dit voorstel dan nu het eerst in de rij staan om volgend jaar op de
agenda te worden gezet.
De heer Vrij land; voorzitter, even kort reagerend hierop. Er zijn politieke
partijen daar kun je tot drie dagen voor de ledenvergadering kun je daar iets
indienen en dat voorstel van de afdeling Hilversum dat is ingediend direct na
de ledenvergadering op de zesde november, dat is toch 22 dagen.
De heer Jan van Zanen; Oké, we pakken het op dank u wel voor de reactie.
De heer Vrij land; en dan die affaire van de eerste kamerfractie over de
ingekomen stukken?
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De heer Jan van Zanen; de ingekomen brieven in de Politiek, Wie kan daar
iets over zeggen van de leden van het hoofdbestuur, de rubriek?
In de huidige vorm in het blad Politiek is het natuurlijk vrij moeilijk ook gezien
hoe vaak het blad verschijnt, dat wij een debatpartij willen gaan worden
betekent ook dat wij meer naar dit soort zaken moeten gaan kijken. Er is in de
LPC zijn we samen als hoofdbestuur mee bezig om te kijken wat willen we
daar waar gaan doen, welke middelen zetten de waar in, daar valt blad
Politiek onder, Thorbecke web, ik weet niet wat allemaal, en daar zullen dit
soort zaken ook heel nadrukkelijk aan de orde komen.
De heer Vrijland; ik zou denken dat met spoed gebeurt want er wordt al jaren
over nagedacht.
De heer Jan van Zanen; denken kan helemaal geen kwaad. Dank u wel, dat
was de rondvraag. Dan stel ik nu aan de orde wat ik erg leuk vindt, wij krijgen
nu een changement denk ik hier, vragen aan de kamerfracties.
De heer Stalenoef, afdeling Amersfoort; ik had nog een vraag voor de
rondvraag als dat nog even mag? Aangezien wij voortaan de landelijke
vergaderingen gaan houden op sportcentrum Papendal stel ik voor dat we
daar ook een rookverbod gaan instellen voor de foyers en niet alleen voor
deze zaal.
De heer Jan van Zanen; goed, ik heb er kennis van genomen. ledereen
hartelijk bedankt. Ik stel voor dat u nu vragen stelt zoals we dat ons hadden
voorgesteld aan beide kamerfracties, de fractievoorzitters zijn aanwezig,
fractie woordvoerders zijn aanwezig dus grijp uw kans, ik verheug mij hier
zeer op en ik stel voor dat ongeveer om half één af te ronden en dan het
middagprogramma een halfuur later te beginnen dan afgesproken want ik wil
hier echter de ruimte tenzij niemand iets te vragen heeft maar dat kan ik mij
bijna niet voorstellen? Wie, vragen aan de kamerfractie, ze zitten er klaar voor
mensen?
De heer Vrijland; voorzitter, ik heb de vraag al gesteld dus heel graag de
mening van de Eerste Kamerfractie.
De heer Jan van Zanen; die krijgt u, maar zijn er nog andere vragen?
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De heer Korsten; gisteren is dus het rapport aanvaard van de commissie partij
structuur, op naar de ideeën- en debatpartij. We hebben die discussie heel

WD

167

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

levendig gehad met de partij, de fractie had grotendeels andere zaken aan
het hoofd, misschien toch leuk om van de heer van Aartsen te horen wat hij
vindt van die beweging want we willen natuurlijk ook bruggen slaan tussen
partij en politieke vertegenwoordigers, gaan zij mee in die beweging of zegt
die ach we denken nog eens even wij hebben onze zorgen met Europa nu?
Meneer de Cruijff van de afdeling Buren in de Betuwe; u zit alle kanten uit te
kijken voorzitter maar ik sta in het midden, het mag wel hoor u mag alle
kanten uitkijken hoor u bent bij de JOVD begonnen dus ik weet het
onderhand wel. Wij uit de Betuwe komende wij hebben altijd een fruitbedrijf
gehad en in de jaren '70 was er zoveel import vanuit het zuidelijk halfrond, dat
weet u ook wel Italië, Spanje en zo, en toen waren die fruitbedrijven helemaal
niet rendabel meer.
Toen heeft de toenmalige minister van landbouw gezegd dat fruittelers en
· dergelijke mensen die kwamen vanwege hun bomen in aanmerking om
campings en dat soort dingen te beginnen die moesten in de recreatie gaan
en dat is in Zeeland heel veel gebeurd bij ons weinig, maar om kort te gaan,
wij hebben alles verkocht en wij hebben een jachthaven gekocht in
Maasbommel en die jachthaven die was failliet want we hebben een kunnen
kopen van de Fries Groningse, de naam Arie de Boom stond er wel op uit
Krimpen zoals ouderen weten die had er een stuk of zes zeven, en die moest
verkocht worden. Hebben wij verkocht voor f. 1 miljoen in die tijd, een failliete
jachthaven.
Maar toen is het departement van landbouw gekomen, ik zal maar geen
minister noemen want die is zo populair keer heeft hem ook geopend, maar
die heeft 3,8 miljoen uitgegeven om een jachthaven naast onze jachthaven
aan te leggen toen waren wij totaal afgebrand, ja dat was Drax, Gerrit Drax is
met zijn vrouw indertijd geweest en die heeft dat lint doorgeknipt, maar wij zijn
er wel de dupe van.
En dan kom ik vragen, ik heb dat voorgelegd aan Zalm en die was dezer
dagen in Tiel, wie betaalt onze schade het is gewoon schandelijk er zijn nogal
wat dikke Duitsers die hebben voordelige ligplaatsen gehad. Ben ik duidelijk
geweest?
De heer Jan van Zanen; u bent duidelijk geweest en u krijgt ook een
antwoord.
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Meneer de Kruijff van de afdeling Buren; anders kunt u rustig vragen stellen
hoor te hebben genoeg meegemaakt in 22 jaar.
De heer Jan van Zanen; ze kunnen bijna niet wachten om te antwoorden, ze
zullen daar op ingaan neem ik aan. Wie nog meer want ik wil even
inventariseren welke vragen er zijn en dan zullen Jozias en zijn mensen en
Nicolien en haar mensen en Juul en zijn mensen antwoorden?
Ik zal proberen het kort te houden. We weten dat in Nederland de kosten van
de arbeid veel te hoog zijn, arbeid is heel erg duur, dus ik vraag mij af
waarom wij nu als WO tegen zijn tegen het toelaten van goedkope Poolse
arbeidskrachten terwijl ik van het Nederlandse bedrijfsleven begrijp dat daar
behoefte aan is, daar wil ik graag wat uitleg van de fractie over.
Mevrouw Marianne van der Einde, voorzitter van de afdeling Someren-Asten
· en bestuurslid van de ondercentrale Zuid-Oost Brabant; ik heb geen vraag
maar wel een opmerking. Ik wilde mijn respect en waardering uitspreken voor
het kamerlid Hirsi Ali voor de manier waarop zij met een heel duidelijk
standpunt naar voren komt over onderwijszaken en ik wil haar graag een hart
onder de riem steken en ik wil eigenlijk graag zien dat dit soort initiatieven
waarbij je je heel duidelijk als partij profileert omdat positief te waarderen en
te stimuleren, dank u wel.
De heer Jan van Zanen; ik kijk nu echt nadrukkelijk naar de linkerkant, gaat
uw gang.
De heer Burveli, Hummelo en Keppel, coördinerend voorzitter van de vijf
afdelingen die de gemeente Bronkhorst gaan vormen;.ik heb gisteren, en dat
is het aardige van het congres, in de wandelgangen begrepen dat minister
Remkes heeft geantwoord en dat de Kamer aan zet is, ik wil de Tweede
Kamerfractie vragen hoe zij denken in het achterbanoverleg tot een standpunt
te komen in de Tweede Kamer?
De heer Jan van Zanen; helder, iemand anders daar nog, ik kijk de zaal rond,
gaat uw gang.
De heer Leo Voogd, ondercentrale Bommelerwaard; ik heb één vraag aan de
defensiespecialist in onze fractie, als die aanwezig is, hoe zitten we nu op dit
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moment in dat JSF project want daar maak ik mij toch veel zorgen over hoe
we daar weer onder het kleed geschoven worden?
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De heer Jan van Zanen; dank u wel, dan ga ik nu weer naar rechts, en zijn we
dan compleet, niemand meer een vraag? Dan kijk ik even naar Jozias hoe
stel je het je voor ik laat het graag aan jou over. Eerst de Eerste Kamer, dan
de Tweede Kamer en daarna zal Jozias netjes afronden. Mevrouw Nicolien
van der Broek over de vraag van meneer Vrij land.
Mevrouw Nicolien van der Broek; de vraag is gesteld door de afdeling
Hilversum of er spoedig een discussie binnen de partij zou kunnen komen
over het stelsel van de monarchie, nou die vraag is door mij niet te
beantwoorden, die vraag ligt bij het hoofdbestuur. De tweede vraag is wat de
Eerste Kamerfractie denkt van het monarchie stelsel, wij vinden op dit
moment een discussie daarover niet noodzakelijk.
De heer Jan van Zanen; dank u wel mevrouw van den Broek, maar als
iedereen dit gaat doen meneer Vrij land?
De heer Vrijland; ik protesteer tegen deze uitspraak, in de partij moet over
alles gesproken kunnen worden.
De heer Jan van Zanen; we hebben het nu gewisseld, ik stel voor dat was de
Eerste Kamerfractie, dan nu de vragen die betrekking hebben op de Tweede
Kamerfractie door verschillende woordvoerders, ga je gang.
Dank u voorzitter. De vraag over het vrij verkeer van personen en de Poolse
werknemers. Het vorige kabinet heeft twee jaar geleden besloten het vrij
verkeer van personen meteen per 1 mei 2004 in te voeren en toen ik een
aantal maanden geleden in de Kamer aantrad probeer ik er achter te komen
waarop dat gebaseerd was en wat de consequenties daarvan zijn.
En ik vond weinig informatie daarover, dus daarom ben ik de discussie gestart
want als wij het vrij verkeer van personen invoeren dan schaffen wij voor die
landen de wet arbeid vreemdelingen af, met andere woorden er is geen
arbeidstaets meer. Er is geen toets meer of wij een tekort hebben in
Nederland op die punten waar wij arbeid zoeken.
Vier jaar geleden toen wij die discussie voerden hadden we in Nederland een
tekort aan arbeidskrachten op dit moment loopt de werkloosheid iedere dag
op, wij hebben er iedere dag werkelozen bij.
En het zou natuurlijk een beetje gek zijn als we dat nu niet meenemen in de
discussie dus wat we het kabinet hebben gevraagd is kom met een nieuwe
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analyse, kom met een heroverweging en laat zien wat de consequenties zijn
van het vrij verkeer van personen opdat wij maatregelen kunnen nemen, nou
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die discussie wordt nu gevoerd en we wachten nu de analyse en de
berekeningen af en op grond daarvan nemen we een beslissing, dank u wel.
De heer Jan van Zanen; hartstikke goed, dat is een leuke formule, wie nu van
de kamerleden?
De heer van Beek; voorzitter, de procedure ten aanzien van de herindeling
Achterhoek waarbinnen Bronkhorst valt. Het kabinet is nu met een nota van
antwoord gekomen, ik verwacht dat komende weken een procedurevergadering het wetsontwerp vrijgeven voor behandeling dan is het een
kwestie van planning of het nog net voor de kerst of nog net na het reces zal
worden behandeld en de verwachting is dat met alle informatie die wij nu
hebben zowel van het kabinet als van het gebied we op korte termijn de
koppen eens bij elkaar steken over hoe dat in de diverse partijen speelt en
dan zal er uiteindelijk een standpuntbepaling plaatsvinden in de fractie zelf.
En ik hoop dus dat zo snel mogelijk er duidelijkheid zal zijn over de
besluitvorming waarbij ik overigens niet kan garanderen dat iedereen
daarmee gelukkig zal zijn.
De heer Jan van Zanen; dat kan vaker voorkomen bij dit soort onderwerpen
vrees ik, ja wie mag ik vragen?
De heer van Baaien; er werd een vraag gesteld over de aanschaf van de JSF,
dat is een jachtvliegtuig wat de huidige F16 gaat opvolgen. De WO fractie
heeft altijd gezegd wij kopen het beste vliegtuig voor de beste prijs en daar is
de JSF uitgerold. Wat er nu aan de orde is is dat een aantal Nederlandse
bedrijven klagen dat zij niet voldoende opdrachten binnenhalen en gelukkig is
Henk van Hoof, oud staatssecretaris van Defensie en WO lid, is flink aan het
lobbyen in Amerika. Maar voor de WO geldt eerst die defensie afweging het
beste vliegtuig voor de beste prijs dat is de JSF die gaan we aanschaffen en
natuurlijk goed lobbyen voor onze industrie, dank u.
De heer Jan van Zanen; en tenslotte onze fractievoorzitter Jozias van
Aartsen.
De heer Jozias van Aartsen; dank u wel voorzitter, ik heb helaas niet de naam
kunnen verstaan van de vragensteller die een vraag stelde waarvan ik
aanvankelijk dacht hij had het over het bezoek van een landbouwminister wat
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niet zo goed was uitgevallen, ik dacht nou hoop ik niet dat ik dat ben geweest
maar ik begrijp datdaar bent u weer.
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De heer de Kruyff; dat was de heer Braks ja. ik heb iets gevraagd misschien
ben ik niet duidelijk geweest dat kan natuurlijk, een verhaal van 22 jaar
concurrentie kan ik niet in vijf minuten vertellen dat gaat niet.
De heer Jozias van Aartsen; uw vraag was helder maar nou denk ik dat het
allerbeste is dat wij in de loop van de middag even een moment vinden om
met zijn tweeën daar nog over de praten. Want u, dat dacht ik al, u heeft het
vast opgeschreven. Wij zullen daar vanmiddag even daar contact over
hebben en ik denk dat dat belangrijk is. Aanvankelijk dacht ik dat het over
landbouw ging maar het ging uiteindelijk ook over een jachthaven dat was ook
het probleem, ik dacht wie moet daar nu antwoord op geven maar ja dit soort
dingen komt dan altijd terecht bij de fractievoorzitter maar laten we afspreken
dat wij straks daar even contact over hebben, dat zou ik althans zeer op prijs
stellen.
· Dan de vraag, nee, laat ik één andere opmerking nog maken ik zou
in ieder geval de afgevaardigde willen bedanken die een opmerking heeft
gemaakt in de richting van Ayaan Hirsi Ali.
En dan kom ik bij professor Korsten. Ik had even het idee verwacht hij nu een
antwoord van mij zo in de geest van, hij stelde het zo verdrietig zo van ja nou
ik zie er eigenlijk niks in. Natuurlijk wij als u goed geluisterd heeft naar
datgene wat ik gisterenavond namens de Tweede Kamerfractie heb gezegd
als u, en dat heeft u, dat weet ik dat men hier goed geluisterd heeft, naar de
lijn die wij in de afgelopen maanden met deze nieuwe fractie, wat een
enthousiaste club is van 28 mannen en vrouwen die er echt tegen aan willen,
wat ook, dat kost allemaal tijd, een echt team aan het worden is, wij willen
inderdaad dat debat maar wij willen ook want ik vind dat het enige, maar dat
is niet meer dan, u moet dat niet als kritiek opvatten meneer de partijvoorzitter
dat zou mij helemaal niet passen terwijl u er zo net zit, maar ik vind dat zeker
de partij op lange termijn moet werken.
Zoals gezegd, ik houd, ik ben gek op manifesten maar ik vind ook in het
bijzonder de taak van de Tweede Kamerfractie, en daar waar nodig van de
Eerste Kamerfractie, maar ik vind dit typisch in taak van de Tweede
Kamerfractie om juist over de lange termijn ook na te denken. Zoals ik in
Winterswijk in een speech heb gezegd de verkiezingscampagne voor 2007
begint nu, wij moeten inderdaad een permanente campagne voeren zoals
Hans van Baaien in die goeie notitie van hem heeft neergezet. Dat betekent

WD

175

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

dat we niet alleen in de actualiteit van iedere dag bezig kunnen zijn maar dat
wij als 28 ook over zaken die op langere termijn spelen moeten nadenken en
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met ideeën moeten er ook zullen gekomen. De fractie heeft in ieder geval bij
een bijeenkomst die we hebben gehad rond de zomer een viertal
onderwerpen geselecteerd waarmee wij in ieder geval in het komend jaar
mee naar buiten zullen komen, los van datgene wat we zullen doen, we zullen
met een idee komen met een alternatief voor het plan de Graaf voor het
kiesstelsel, we zullen met de notitie komen over het belang van de integratie
in Nederland met een sterke kop op het belang van de identiteit. Maar de
andere onderwerpen die we hebben geselecteerd waren in ieder geval de
verhouding staat, burger, overheid, burgerschap, wat is burgerschap in weze
nog in deze tijd een echt vitaal onderwerp voor ons liberalen.
We zullen ons buigen ook over de langere termijn van het volksgezondheid
vraagstuk gezien de vergrijzing, daar wordt iedere keer op gewezen, maar we
zullen denk ik in het komend jaar ook met ideeën moeten komen die ook deze
kabinetsperiode wellicht overstijgen. We zullen aan de slag gaan met de
vraag, de dringende vraag, waar verdient Nederland zijn boterham mee in
2013, waar kan de overheid in de komende tien jaar op innovatie gebied
helpen, het innovatie platform van het kabinet is wat dit betreft heel belangrijk
maar er is waarschijnlijk meer nodig.
Innovatie in economie en infrastructuur is denk ik een wezenlijk onderwerp
voor de leefbaarheid maar ook het succes van de Nederlandse economie in
het volgend decennium.
En tenslotte als apart onderwerp wat we hebben vastgesteld, waar we echt
iets mee moeten gaan doen, we moeten als WO ook smoel hebben in de
grote steden. U voorzitter, u bent een zeer succesvolle wethouder in Utrecht,
u heeft aan den lijve ondervonden hoe Leefbaar Utrecht opkwam en wat een
impact dat heeft gehad op de bestuurscultuur in deze belangrijke stad van
Nederland wij zullen met ideeën, plannen en gedachten moeten komen over
de grote steden. Als wij ooit weer verkiezingen echt willen winnen zullen we
die uiteraard winnen met Gert Jan Oplaat en al die andere Janneke Snijders
op ons, wat we dan nog steeds noemen platteland, maar wij moeten in die
grote steden doorbraken maken en daar gaan wij consequent aan werken,
dank u wel.
De heer Jan van Zanen; dat smaakt naar meer. Dit is de tekst van H.M. de
Kruijff anders zou je er misschien wat van denken, blijvend in verzet, je krijgt
hem zo Jozias. Dames en heren dank u wel voor deze ochtend, nu was het
programma was voorzien om eigenlijk al om twaalf uur naar de lunch te gaan
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ik ga ervan uit wij wel met een kwartiertje minder toe kunnen. Ik stel voor, ik
kijk even of dat kan, om nu de vergadering te schorsen en dat iedereen van
zijn lunch gaat genieten en dat we om kwart over één, echt uiterlijk kwart over
één, hier weer en zijn om te luisteren naar de bijdrage van onze vice ministerpresident en de minister van Financiën, tot straks ik schors de vergadering.
Opening door de voorzitter Jan van Zanen van het zaterdagmiddag
programma.
Dames en heren ik verzoek u plaats te nemen. Er zijn nog heel veel plaatsen
over komt u vooral zitten en makkers staakt uw wild geraas alstublieft.
Wij beginnen met het middagprogramma. Zojuist ben ik door Willem
Hoekzema, één van mijn illustere voorgangers geïnformeerd over het
volgende. Ons altijd trouw aanwezige erelid Henk Vonhof is door
omstandigheden, zijn vrouw was van de trap gevallen ze maakt het inmiddels
weer redelijk, daarom kon Henk V on hof er niet zijn hij had natuurlijk
vanmiddag best de discussie willen volgen maar het leek me wel aardig om
dat te zeggen, Henk het ga je goed als je dit ooit hoort en vooral natuurlijk ook
je vrouw Loes. Een applausje voor ons erelid en hij is er altijd trouw en ik had
me ook zeer verheugd wat Henk had willen zeggen maar ik had het natuurlijk
al bijna kunnen voorspellen.
Liberale vrienden en vriendinnen het woord is nu aan onze vice ministerpresident en minister van Financiën Gerrit Zalm.
De heer Gerrit Zalm; dames en heren voor een zaterdag is de zaal nog lekker
vol. Allereerste Jan natuurlijk gefeliciteerd met zijn voorzitterschap en ook al
die andere kandidaten die hebben meegedaan in de strijd, Henry Meijdam,
Pam Evenhuis, Chris Niquist, ze hebben hun nek uitgestoken en ze hebben
gedurfd en ze hebben het met veel enthousiasme en allerlei goede ideeën
campagne gevoerd daar kunnen we nog veel plezier van hebben. Jan ik wens
je heel veel succes toe in de komende periode, je hebt in je
verkiezingscampagne er blijk van gegeven een heldere visie op de toekomst
van onze partij te hebben en die visie is niet alleen helder maar hij is ook nog
goed. En ook al heeft Bas Eenhoorn veel veranderd en de winkel keurig
achtergelaten, zoals je al zei, er blijft voor de WD veel werk te doen.
Natuurlijk ligt er intern nog een stevige klus maar ook de buitenwereld
verandert snel. En één van de grotere opgave voor de komende periode zal
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zijn de gekozen burgemeester want die gekozen burgemeester komt er maar
hij moet ook een stevige rol krijgen en in 2006 zullen de verkiezingen van de
gemeenteraad en de burgemeester samenvallen zo is de bedoeling en dan
moet, en dan kan ook, de WD er denk ik heel goed uitkomen want onze
burgemeesters en kandidaten zijn populair omdat ze niet vooral bezig zijn met
de mensheid maar het de mensen en mensen is wat anders dan mensheid.
Dan kom ik op een andere uitdaging, hoe maken we van de WD een echte
volkspartij. Hoe zorgen we dat het liberalisme bij bredere groepen aanslaat?
En misschien is het een goed idee om te beginnen met een debat over onze
beginselverklaring, is die nog bij de tijd, geeft die ons nog de richting die nodig
is en moet er misschien, zoals Jan al suggereerde, een nieuw liberaal
manifest komen en we moeten zeker doorgaan met de WD als ledenpartij en
als debatpartij .
. Het derde punt is het pact, het pact van Lunteren, inderdaad niet het
stabiliteitspact maar het pact van Lunteren. Dat pact is tijdens het congres
van de bestuurdersvereniging gesloten daar hebben alle WD bestuurders
beloofd op de administratieve lastendruk in hun gemeenten, hun provincie, of
hun waterschap terug te dringen net zoals het rijk dat gaat doen. En ik ben
ervan overtuigd dat als de WD het pact van Lunteren in alle bestuurslagen
uitvoert wij met een ijzersterk verhaal maar de kiezers kunnen gaan kortom
Jan er is een hoop doen en ik wens je daarbij veel kracht en sterkte toe.
Dames en heren, vorige week heeft de ministerraad de zogenaamde
najaarsnota vastgesteld en in die najaarsnota word een aangepast beeld
geschetst van de overheidsfinanciën en dat beeld ziet er niet goed uit.
We hebben een paar meevallers maar nog veel meer tegenvallers en de
grootste tegenvaller zit in de belasting en premie ontvangsten door loopt de
overheid zo'n slordige anderhalf miljard euro mis en het begrotingstekort komt
daarmee dit jaar uit op 2, 7% en dat zal ook na volgend jaar zijn doorwerking
hebben.
Op de vorige vergadering in Ermelo meldde ik uw al van de risico's van een
hoog tekort en toen sprak ik over de tegenbegroting van de Partij van Arbeid
die met een tekort van vrijwel 3% op de proppen kwam en ik voorspelde dat
bij het eerste zuchtje tegenwind het schuitje van Bos zou kapseizen.
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Nu hebben we twee maanden later hebben we die tegenwind en daardoor
zou de begroting van de Partij van de Arbeid de 3% volgend jaar ruim
overschreden. En mijn vraag aan de partij van de arbeid is dan ook vindt u het
nog steeds zo'n goed idee om langs de rand van het ravijn te lopen?
En wat zou u van al die beloofde miljarden weer terug willen halen of wil de
Partij van de Arbeid soms Schröder en Eighel achterna?
Het beleid dat het kabinet nu voert is een goed beleid, het heeft een hoog
liberaal gehalte het is financieel degelijk, het stelt de eigen
verantwoordelijkheid van burgers centraal en we stellen de lange termijn voor
de korte termijn, het is een goed beleid maar je wordt er niet snel populair
mee. Stevige bezuinigingen en een nullijn voor de lonen, het Malieveld staat
niet vol met supporters naar wie je kan zwaaien en we schieten ook niet
omhoog in de peilingen. En waarom doen we het allemaal?
We doen het niet uit sadisme we doen het ook uit masochisme we doen het
uit verantwoordelijkheidsbesef de afgesproken hervormingen in de WAO, de
WW, de bijstand, de gezondheidszorg, de VUT en de prépensioen zijn
allemaal omstreden, maar ze zijn ook allemaal nodig want de eigen
verantwoordelijkheid van burgers moet meer centraal komen te staan en
iedereen die kan werken moet niet langdurig afhankelijk zijn van een uitkering
en de overheidsfinanciën moeten weer op orde gekomen want we hebben
een verantwoordelijkheid naar onze kinderen en kleinkinderen.
We vragen ze bij te dragen aan de stijgende uitgaven voor de AOW en de
zorg vanwege de vergrijzing in de toekomst, laten wij dan niet nu de
problemen voor ons uitschuiven.
Dames en heren, na 200 dagen Balkenende zijn ook de eerste liberale
resultaten binnen, een paar willekeurige voorbeelden. Rita Verdonk is
gekomen met een stevige en concreet plan voor het asiel- en terugkeerbeleid
zelfs Henk Kamp kon het ermee eens zijn. En Hans Hoogervorst heeft een
schokgolf veroorzaakt door de subsidiecultuur te doorbreken niet langer
worden golfclubs en artsenverenigingen gesubsidieerd en Sibela Dekker heeft
op een liberale wijze een eind gemaakt aan het probleem van de permanent
bewoonde vakantiehuizen. Op het ministerie van VROM hebben ze het
tegenwoordig niet langer over ruimtelijke ordening, de Pronkiaanse gesel is
weg we spreken nu over ruimtelijke ontwikkeling.

WD

180

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

En Mark Rutten leverde de wet werk en bijstand af en puik staaltje werk
waarin de eigen verantwoordelijkheid van mensen maar ook de eigen
verantwoordelijkheid van gemeenten centraal is komen te staan.
En vanuit Financiën hebben we, met dank aan Joop Wijnen, een eind
gemaakt aan de verschrikkelijke administratieve lasten van het woon
werkverkeer en de auto van de zaak.
Dames en heren een ander onderwerp dat de politiek in zijn greep houdt is de
discussie over integratie en artikel 23 van de grondwet, ik wil daar graag wat
over zeggen. Één ding is voor mij zeker de falende integratie is de komende
decennia het grootste probleem voor Nederland en de WD heeft, met Frits
Bolkestein voorop, na jaren van eenzame strijd het taboe van het onderwerp
afgehaald nu ziet een veel groter deel van de Tweede Kamer het probleem
ook onder ogen maar het lijkt alsof er een nieuw taboe is bijgekomen en dan
bedoel ik de islamitische scholen en artikel 23. Het is en blijft mijn rotsvaste
· overtuiging dat islamitische scholen slecht zijn voor de integratie.
De redenering dat je makkelijker kan integreren als je eerst segregeert gaat er
bij mij niet in, dat werkte niet in Zuid-Afrika en dat werkt ook niet in Nederland.
Want integreren doe je niet door je kinderen vanaf het begin op achterstand
te zetten, integratie begint met gemengde groepen kinderen die samen op
één school zitten die met elkaar leren en met elkaar spelen en die ook verliefd
op elkaar mogen worden, dat is integratie.
En ik vind het onbegrijpelijk dat ouders ervoor kiezen hun kinderen naar een
islamitische school te sturen daardoor zijn ze afgezonderd van de andere
Nederlanders en dan kan je als kind alleen nog iets bereiken in de
maatschappij ondanks je ouders en niet dankzij je ouders en wij moeten als
liberalen opkomen voor deze kinderen, juist wij.
Wat is nu de positie van de CDA fractie over dit onderwerp? Jozias sprak er
gisteren ook al over. Een motie van Ayaan Hirsi Ali, die vroeg om een
onderzoek, werd niet gesteund het lijkt wel alsof de enige reactie van het CDA
op dit levensgrote probleem is artikel 23, artikel 23, artikel 23.
Gelukkig ziet onze minister-president de realiteit net als wij onder ogen.
U herinnert zich zijn opmerkingen tijdens de vrijdagse persconferentie over
het Koningshuis en de satire, dat was een persoonlijke hartekreet maar toen
hij op een CDA bijeenkomst zei dat een islamitische zuil een gevangenis van
achterstand is sprak hij namens het kabinet, althans wel namens mij.
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We moeten dit onderwerp uit de loopgraven van artikel23 zien te halen want
als je alles plaatst in het kader van artikel 23 leidt dat wel tot veel emoties en
veel debatten maar niet tot bruikbare oplossingen. Laten we dit onderwerp
dus alstublieft praktisch benaderen. Laten we het debat proberen te voeren
zonder alle emoties van de afgelopen weken met wilskracht en creativiteit
moet dat lukken, dat zijn we verplicht aan al die allochtone kinderen die in
Nederland hun toekomst moeten vinden. Het is al erg genoeg dat er
achterstandsscholen zijn maar laten we ervoor zorgen dat er niet meer
achterstandsscholen bijkomen.
Wij hebben eerder in het verleden een praktische oplossing gevonden om
scholen voor extra achterstandskinderen ook extra geld te geven, daar
hadden we bepaalde criteria voor, tegen die criteria is nooit bezwaar gemaakt
en artikel 23 kon dat prima hebben, diezelfde criteria kunnen we nu gebruiken
om de oprichting van scholen die louter achterstandskinderen als doelgroep
·hebben te voorkomen, ik loop hier een beetje op de muziek vooruit maar wie
weet komen we verder.
Ik ben blij dat ondanks de confrontatie in de Kamer het kabinet dit onderwerp
hoog op de agenda heeft gezet en binnenkort zal de minister van Onderwijs
namens het kabinet met een standpunt komen. En in het kabinet hebben we
het onderwerp nu stevig beet en we gaan constructief verder.
Want de slechtste manier om met een probleem om te gaan is het probleem
of de oplossing tot taboe te verklaren, dat is struisvogelpolitiek en daar werkt
de WO niet aan mee.
Dames en heren, de WO fractie en de WO bewindslieden zitten vaak op één
lijn, vanzelfsprekend heb ik ook gekeken naar het stemgedrag van de
coalitiefracties en daaruit blijkt mij dat de WO fractie het kabinet het vaakst
kon steunen terwijl juist de WO tegenwoordig het symbool is van dualisme.
Wat is dat nou ook alweer dualisme? Dualisme is dat de regering regeert en
de Kamer controleert en dat controleren is ook een taak voor coalitiepartijen.
En ik prijs de WO fractie omdat die geen selectief dualisme toepast.
Op onze zogenaamde eigen bewindslieden wordt ook kritiek uitgeoefend,
Atzo Nicolai mag dat ervaren bij Europa en Kamp bij het schip naar Liberia,
Hans Hoogervorst bij de sportsubsidies en ik bij de kerstpakketten.
Dat is gezonde politiek, als de andere coalitiefracties net zo loyaal zouden zijn
tegenover het kabinet en net zo kritisch tegenover de eigen bewindslieden
dan zou ik pas echt gelukkig zijn.
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Dames en heren, hoe zorgen we voor dualisme zonder brokken? In al zijn
eenvoud is het als volgt: Jozias leidt de fractie en ik het smaldeel van het
kabinet, regelmatig met elkaar spreken, elkaar niet voor verrassingen
plaatsen en ook elkaars verantwoordelijkheden respecteren. Er is er één die
het echte liberale geluid vanuit het parlement laat horen hij deed dat de
afgelopen maanden met een bevlogen toespraak gisteren, mijn complimenten
voor Jozias van Aartsen.
En als ik zo rondkijk zitten wij er niet mee en hebben we er nog steeds zin in.
Want we weten dat we allemaal handelen vanuit dezelfde liberale motieven
we houden zaken en personen goed gescheiden, we kijken liever optimistisch
vooruit dan in bitterheid om te zien en dan is het dualisme geen bedreiging
waar je krampachtig over moet doen maar juist een verrijking. Je moet elkaar
daar een beetje vrij in laten en dat is ons liberalen wel toevertrouwd.
Dames en heren, even iets weer over de grondwet, maar nu niet de
Nederlandse grondwet want daarover zijn ze het wel met elkaar eens, dat is
namelijk een goeie grondwet en zelfs met artikel 23 kan je nog leven als je die
tenminste verstandig toepast. Als je kijkt naar de inhoud van die zogenaamde
Europese grondwet dan zit het kabinet en WD fractie toch nog wel in
belangrijke mate op één lijn. Ik zeg bewust een zogenaamde grondwet omdat
dat boekwerk niets zal veranderen aan de rechten van individuele
Nederlandse burgers. Daarmee is niet gezegd dat het nieuwe verdrag niet
van belang is maar dat gaat vooral over de verhouding tussen Europese
instellingen en lidstaten en hoe die Europese instellingen moet worden
samengesteld en welke bevoegdheden die krijgen.
Wat is onze inzet vanuit het kabinet? We willen geen wetgevende raad want
die zorgt alleen maar voor extra bureaucratie en we willen dat het
voorzitterschap van de Europese raad rouleert tussen grote, middelgrote en
kleine landen. En we willen geen voorkeursbehandeling van grote lidstaten bij
de bezetting van de Europese commissie we willen een grotere rol van het
Europees parlement als het gaat om het aanstellen van de
commissievoorzitter. En tot slot willen wij volledige zeggenschap over de
uitgaven van de Europese Unie.
Wij zijn veruit de grootste nettobetaler dus willen wij dat besluit daarover bij
unanimiteit genomen worden. Over geld Europa mag uitgeven wordt geregeld

WD

183

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

in de zogenaamde financiële perspectieven en beslissingen moeten genomen
worden op basis van de unanimiteit want het voorstel dat nu voorligt gaat
ervan uit dat straks beslissingen zouden kunnen worden genomen met een
gekwalificeerde meerderheid en dat betekent dat andere landen, ook al is
Nederland daarentegen, ervoor kunnen zorgen dat de afdracht aan de Unie
elk jaar aanzienlijk stijgt. Is dat goed voor Nederland? Willen we dat? Ik niet.
Dames en heren, afgelopen week vergaderden de Europese ministers van
Financiën in de zogenaamde EGOFIN en daar is gesproken over de
toepassing van het stabiliteitspact voor Duitsland en Frankrijk. Daar zijn
verkeerde beslissingen genomen die het anti Europese sentiment
aanwakkeren en ik kan goed begrijpen als mensen daar cynisch van worden
en toch zullen we met Europa verder moeten we kunnen Nederland niet
verhuizen naar Australië. En voor ons land is het stappen uit de euro
economisch zeer schadelijk want we zetten 65% van onze export in Europa
af.
Maar wat kunnen we dan wel? We moeten de Europese commissie steunen
als die naar het Europese hof gaat om daar de rechtsgeldigheid van het
besluit aan te vechten en als de Europese commissie niet gaat dan moeten
we zelf gaan en we moeten onze huid duur verkopen bij de onderhandelingen
over die Europese grondwet.
Dan het stabiliteitspact zelf. Ik ben altijd zeer terughoudend geweest om een
discussie te openen over een wijziging van het pact. Ik heb natuurlijk wel
allerlei ideeën omdat dat pact nog beter te maken maar als je daarmee komt
dan staat het andere landen ook vrij om allerlei verslappingen voor te stellen
en daar ben ik natuurlijk niet op uit.
Toch vind ik een wijziging vanzelfsprekend naar de ervaring van deze week.
Landen met een buitensporig tekort mogen nu niet over zichzelf stemmen, dat
is prima, maar ze mogen wel stemmen over een ander land dat een
buitensporig tekort heeft en als je er drie hebt met een buitensporig tekort,
zoals nu, dan stemmen ze voor elkaar de één trekt de ander en de ander trekt
de één, partners in crime heet dat. En dat is een bizarre situatie alsof je jury
rechtspraak hebt terwijl de jury voor de helft bestaat uit handlangers van de
verdachte. Ik vind daarom dat landen die zelf een te hoog tekort hebben
überhaupt geen stemrecht over deze kwesties meer mogen hebben, niet dat
er gestemd wordt over hun zelf en niet als er gestemd wordt over een ander.
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Alleen landen die afspraken naleven die hebben stemrecht. En met deze
aanpassingen zouden we kunnen voorkomen dat er allerlei beslissingen
worden genomen die nadelig zijn voor Europa en nadelig zijn voor Nederland.
Dames en heren ik rond af. De EGOFIN was nog niet afgelopen of de FNV
jubelde al van de daken dat ook Nederland zich nu meer kan permitteren. Zo
zijn er nog meer mensen die vinden dat Nederland er nu ook met de pet naar
kan gooien dan voor hen heb ik vandaag en volgende week en volgend jaar
maar één boodschap geen haar op mijn hoofd, dat gaat niet gebeuren.
Want de WO denkt aan de lange termijn en daarom wilde WO ook doorgaan
met de hervorming van Nederland. Niet om populair te worden maar omdat
het pure noodzaak is, dat is onze politiek nu en voor de komende jaren, dank
u wel.
De heer Jan van Zanen; liberale vrienden en vriendinnen wij gaan verder na
. dit fantastische optreden van onze vice minister-president en de minister van
Financiën wij gaan nu spreken en discussiëren over ambtsketen
burgemeester, er zijn een aantal stellingen voorbereid. De situatie is zoals u
schetst betekent dat wij vooral moeten centraal stellen de hoe vraag en ik zou
nu graag aan die Ivo Opstelten willen vragen om misschien even vanaf het
spreekgestoelte nog een korte inleiding te verzorgen.
De heer Ivo Opstelten; ja dank voorzitter Jan van Zanen, dames en heren,
een aantal stellingen, tiental stellingen, voor het lokaal bestuur een zeer
belangrijk onderwerp het kiezen van de burgemeester, ik zeg met nadruk het
gaat daarbij niet om die ene persoon maar het gaat natuurlijk om de
versterking van het lokale bestuur,
Het is gisteren ook nog gezegd door Jozias van Aartsen en we hebben dat
ook vaker gezegd het gaat er niet om of die er komt want zelfs de vereniging
van Nederlandse gemeenten zegt dat dat een gegeven is de direct door de
bevolking gekozen burgemeester maar hoe die er komt. En ik denk dat het
daarom gaat om twee elementen. De betrokkenheid van de burger en de
slagvaardigheid van een sterk bestuur in sterke gemeenten die wij in
Nederland kennen. Als je aan de bevolking vraagt bent u voor de direct
gekozen burgemeester dan is het een gegeven dat ongeveer 70% a 80%
zegt ja wij willen daarvoor kiezen.
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Vervolgens komt de vraag aan de orde bent u voor bent u positief over uw
eigen burgemeester dan zegt ongeveer hetzelfde aantal mensen ja, de
combinatie is belangrijk en geeft kansen voor de zittende burgemeesters.
Ik denk dat het nu ook voor ons zeer belangrijk is dat wij ook een initiatief, een
helder concept, wat liberalen eigenlijk altijd hebben gehanteerd over de
positie van het lokaal bestuur en de burgemeester daarin voortzetten en dat
zijn twee dingen.
Er is altijd een traditie geweest, de WD is voor door de kroon benoemde
burgemeester als dat niet meer mogelijk zou zijn om dat die kroonbenoeming
dermate is uitgehold dat die in feite ook niet meer bestaat dan kiezen wij voor
een ander concept en dat is de sterke burgemeester die door de direct door
de bevolking wordt gekozen en niet het Belgische model wat de Belgen dus
ook gaan afschaffen het door de raad gekozen of benoemde burgemeester.
Laten we in dat verband, ik heb een keer een rapport geschreven 'de Belgen
doen het beter', laten wij in dit verband het nu eens iets beter en sneller doen
dan de Belgen.
Het is voor ons natuurlijk heel belangrijk dat de we gewoon als WD ook als
partij de fractie ook de steun geven om nu ook in de onderhandelingen in de
coalitie tot het model te komen wat wij willen en wat het beste is voor het
bestuur van de gemeenten. Ik denk daarbij dat het gaat om sterke
gemeenteraden, laten we daarmee beginnen. De gemeenteraden daar is wel
eens een misverstand over alsof de positie van de gemeenteraad wordt
uitgehold het is niet voor niets dat we daar een stelling over hebben, die is
zeer sterk en die blijft ook onveranderd, de raad houdt het budget recht.
De raad houdt de wetgevende bevoegdheden, de verordenende
bevoegdheid, de raad is natuurlijk de volksvertegenwoordiging in een
gemeente en zal de burgemeester en de wethouders, het college van B&W
dienen te controleren dat blijft onveranderd dames en heren.
Een tweede punt is dat er een burgemeester is die is direct wordt gekozen
door de bevolking eri zijn legitimatie heeft van de kiezer en die bestuurt
samen met de door hem of haar te benoemen wethouders de gemeente.
Het is dus ook niet zo dat er alleen maar een burgemeester is en daarnaast
een aantal wethouders nee, er is een collega van burgemeester en
wethouders alleen de positie van de wethouders, de totstandkoming van hun
positie, is afgeleid van het kiezerslegitimatie die de burgemeester heeft
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gekregen. Ik denk dat dat goede punten zijn om te spreken en over na te
denken.
Er is ook wel eens gezegd dat het om een presidentieel stelsel zal gaan en
dat is om juist, dat zeg ik ook nog eens keer, het gaat gewoon om een direct
door de bevolking gekozen burgemeester die daardoor een sterke positie
heeft, een presidentieel stelsel kennen we alleen in Amerika en wat betekent
dat? Dat de burgemeester daar het vetorecht heeft een opzichte van een
standpunt wat de raad inneemt en dat kennen wij in Nederland dus duidelijk
niet er zal dus weer collegiaal bestuur zijn in een college van burgemeester
en wethouders alleen op een wat andere wijze. Ik denk dat het belangrijk is
dat we daarover spreken en ik hoop dat u met ons, met de commissie, de
stellingen kunt volgen.
Ik wou ook zeggen nog dat in het verlengde van wat de WO altijd heeft
gezegd altijd onze voorlieden ook altijd die keuze en die uitspraken hebben
gedaan voor door de kroon benoemde burgemeester maar als dat niet
mogelijk is dan kiezen we voor een sterke direct door de bevolking gekozen
burgemeester, dat zijn Frits Bolkestein geweest en de Jan ter Veldhuis,
opstellingen in de kamer dat is ons liberaal smaldeel geweest in de
commissie Elzinga, Henk Vonhof, Ans van den Berg en het lid van onze
commissie Uri Rosenthal die hebben ook altijd die positie ingenomen.
Het is nu belangrijk dat wij als WO daadwerkelijk ook een rol spelen in de
verandering van het lokaal bestuur en dat is heel belangrijk.
Ik wil ook zeggen, tot slot voorzitter, het punt dat er wel eens wordt gezegd ja
dat geldt alleen in grote steden, dat geldt voor Rotterdam een speciale positie
voor Rotterdam nou u heeft dat gisteren gehoord en dat is onjuist. Ik ben
burgemeester geweest in vijf gemeenten van klein tot groot, Dalen is nu
Coevorden. In Coevorden zou een direct gekozen burgemeester heel goed
passen. In Doorn zou het eigenlijk vanzelfsprekend zijn ik zou wel weten wie
dat zou kunnen worden. In Delfzijl is het natuurlijk helemaal voor de hand
liggend dat daar eeri direct gekozen burgemeester komt, in Utrecht
vanzelfsprekend ik zou ook weten wie het daar zou winnen en u ook
misschien. En in Rotterdam is het dan ook zo en daar hou ik me nog maar
even buiten, dank u zeer.
De heer Jan van lanen; dames en heren, we gaan natuurlijk zo over tot de
stellingen maar ik wilde graag de heer Fransen in de gelegenheid stellen om
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iets te zeggen want daar heeft hij om gevraagd en daarna meneer van Haars
naar Buma lijkt me ook aardig omdat er gisteren nog weer een discussie in
één van de parallelsessies is geweest in de ochtend, meneer Fransen.
De heer Weterings, afdeling Beverwijk; voorzitter even een punt van orde. Ik
neem aan dat nu u voorstelt dat alle hotemetoten het woord gaan voeren op
dit onderwerp u natuurlijk straks ook een algemene ronde doet voor de zaal
om eerst aan te geven wat zij vinden van het rapport Opstelten voordat de
aan de stellingen overgaan.
De heer Jan van Zanen; ik stel mij voor dat te doen als u dat wenst en die
veronderstelling die is geheel ten onrechte ik wilde de heer Fransen nu het
woord geven en daarna mag iedereen het woord voeren wat die wil. Het gaat
om de hoe graag maar dat geeft niet ik doe dat graag, geen zorgen wat dat
betreft.
De heer Fransen; meneer de voorzitter ik ben een gewoon lid uit
's-Gravenhage en zie mij niet als een hotemetoot maar dat terzijde. Het
verzoek dat ik tot u heb gericht betreft een discussie over de orde. Omdat u
zegt, en dat begrijp ik ook wel gegeven de stellingen die hier voorliggen, dat
wij vandaag in de partij discussiëren over de hoe vraag. En ik wil van mijn hart
geen moordkuil maken dat ik in de ruim dertig jaar dat ik lid van de WO ben
bij dit onderwerp mij buitengewoon slecht op mijn gemak voel en dat komt niet
om de inhoud van het standpunt als zodanig maar wel vanwege het feit dat
de partij een aantal keren over dit onderwerp heeft gediscussieerd daarbij
stellingnames heeft ingebracht die tot een uitstel van de discussie over de
besluitvorming ten principale heeft geleid maar waarbij de partij stelselmatig
op het laatste been is gezet doordat de ontwikkelingen ons hebben ingehaald.
Ik erken ook vanuit mijn eigen ervaring als lid van de Staten Generaal dat
daar soms redenen toe kunnen zijn maar het is voor mij wel reden om nu te
vragen wat de werkelijke betekenis van deze discussie is. Als wij ons door de
nood gedwongen, ik ben namelijk een tegenstander van de gekozen
burgemeester en voor de kroon benoemde burgemeester maar dat vind ik
ook niet het dragende punt hier. Het dragende punt is heeft deze discussie in
deze vergadering voor de partij nog enige zin tegen de achtergrond van het
feit dat ik ook net de vice minister-president heb horen zeggen hij komt er in
2006 en hij wordt tegelijkertijd met de gemeenteraad gekozen waar stellingen
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hier voorliggen dat het anders is en ook tegen de achtergrond van het
volgende.
Als je naar een rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester wilt,
waar op zichzelf ook motieven voor zijn, en je wilt dat doen op een wijze zoals
de WD dat in de stellingen representeert dan kan dat niet anders dan door
wijziging van de grondwet. En ik wil als lid van de partij die in die meer dan
dertig jaar ook altijd door, politieke voorlieden heb gemeld gekregen en van
harte het onderschreven, dat de grondwet niet een wet is waar je op een
achternamiddag maar een wijziging aanbrengt maar dat dat de grondwet is en
dat je daar dus met grote zorgvuldigheid mee om moet gaan en als die
grondwet dus wijziging behoeft dat we dat dan ook op een Koninklijke wijze
doen en ik wil dat daar een uitspraak overkomt.
En de tweede opmerking betreft deze. In antwoord op de opmerking van Ivo
· Opstelten over het presidentieel systeem. Ik was daar door verrast want de
burgemeester, zoals die in de stellingen naar voren komt, is een
burgemeester met presidentiële trekken en dat is ook altijd de discussie die
wij met elkaar tot nu toe in de partij hebben gevoerd zonder conclusies
daarover te hebben getrokken als een antwoord op de kroon benoemde
burgemeester om de burgemeester dan ook echt iemand te laten zijn die
ergens toe doet. En het presidentiele systeem in de Verenigde Staten is niet
alleen gekarakteriseerd door het vetorecht omdat het vetorecht een correctie
kent door de checks en balances tussen het Witte Huis, de executieve en de
wetgevende macht in het congres en de meerwaarde van het presidentieel
systeem met een sterke raad is dat die checks en balances tussen de
gekozen burgemeester en de gekozen raad erin moet komen en ik wil dat ook
graag verduidelijkt zien omdat ik in de interventie van Ivo Opstelten een
langzame beweging in de richting van het compromis van het kabinet zie
komen waar veel kritiek op is en wat de gekozen burgemeester doet ontstaan
die ik vlees noch vis en de bevolking die wij meer bij de politiek willen
betrekken dan een instrument in handen kunnen geven om zich helemaal van
de politiek af te keren dus graag op enkele punten duidelijkheid.
De heer Jan van Zanen; duidelijkheid die er vanzelfsprekend komt. Ik wilde nu
het woord geven aan de heer van Haars naar Buma.
De heer vanHaarsnaar Buma; meneer de voorzitter, dames en heren.
Allereerst was de bestuursvereniging zeer verheugt dat de leden één van
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haar leden tot voorzitter heeft gekozen en daarom vanuit de vereniging nog
de gelukwensen. Wij hebben gisterenochtend, voordat de algemene
ledenvergadering begon, met de vereniging nog gesproken over het
onderwerp wat nu ter tafel ligt en ik wil u daar toch een aantal gegevens aan
meegeven zodat duidelijk is hoe daar de discussie gevoerd is.
De inzet van de discussie was gericht op een inbreng naar de Tweede
Kamerfractie ten behoeve van de behandeling van de notitie van minister de
Graaf over de gekozen burgemeester op 10 december a.s.
De bedoeling was geef je meningen, kanttekeningen alles wat nodig is om in
ieder geval het debat zowel in de fractie als straks in de Kamer goed te
kunnen voeren.
Één ding wat in ieder geval helder over tafel gekomen is dat het voorstel wat
er nu ligt het voorstel niet is wat in ieder geval in de bestuurdersvereniging op
grote steun kan rekenen in die zin dat we zeggen het rapport van Opstelten
· wat er ligt heeft veel betere kwaliteiten en is een veel beter stuk wat over de
gekozen burgemeester gaat. Maar ik kan ook niet verhullen dat aan die
stelling, en dan is het wel heel erg dat gelijk die reactie kwam, ik kan niet
verhullen dat in die discussie die gevoerd is heel veel zorgen zijn geuit over
zijn we wel op de goede weg, moeten we wel deze kant uit? Hadden we niet
uitgebreider moeten discussiêren, zijn we niet ingehaald, had er wel een
akkoord gesloten mogen worden en u kunt bij al die vragen voorstellen dat er
twijfels, zorgen en wantrouwen is ontstaan in die discussie. Die heeft zich ook
in Lunteren doorgezet maar de vraag is elke keer geweest hoe kijken we nou
aan tegen de discussie over de gekozen burgemeester en ook daarin heeft in
de algemene leden vergadering in Lunteren gezegd we praten over de hoe
vraag, dus binnen de hoe vraag gaan we verder discussiêren, dat is niet
makkelijk maar is wel de realiteit die ook dit jaar voor de zomer in
Noordwijkerhout door de partij is meegeven.
De vraag is opgeworpen overigens ook gister, moet het vraagstuk van de
gekozen burgemeester niet in een breder perspectief neer worden gezet, hoe
zou je dat dan moeten doen en ik vind, toen ik gisteren Jozias van Aartsen
dat die feitelijk nog eens even de visie heeft neergezet waarbinnen we
moeten kijken naar dit vraagstuk. En dat gaat dan niet alleen maar over een
theoretisch wetenschappelijke verhandeling maar ook over praktische politiek
en de situatie zoals we die aantreffen in dit land.
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We hebben wel ook in de vereniging, en dat is denk ik ook goed ook op te
merken voor de partij, geconstateerd dat het huis van Thorbecke wel wat
meerjaren onderhoud nodig heeft want er is natuurlijk veel veranderd in de
afgelopen decennia en dan is het ook goed om in termen van meerjaren
onderhoudsplan te praten over wat moet er gaan gebeuren, dat zal gebeuren
maar dat is een vroegtijdige discussie die aan de orde komt volgend jaar.
Want één ding is zeker de vraag is wel voldoet het huis van Thorbecke nog
aan de nieuwste eisen van de brandveiligheidsverordeningen van de meeste
gemeentes en voldoet het wel aan het bouwstoffen besluit, het
bouwverordening besluit en alle besluiten die er zijn om een huis goed te
mogen bewonen.
Een ander punt wat als zorg neergelegd is dat is een belangrijk, dat gaat over
het dualisme zoals het ingevoerd is, dat is nog nauwelijks droog qua
wetgeving en nauwelijks ingevoerd bij de diverse gemeentes ook bij alle
gemeentes en ook inmiddels bij de provincies en dat leidt tot heel veel
discussie, dat leidt tot heel veel verwarring ook, tot verhoudingen die
moeizaam zijn, ook loopt het soms wel goed in sommige gemeentes en de
vraag is dus ook op tafel gelegd kun je wel een tweede wijziging zo snel na
deze wijziging doorvoeren, op zich een terechte vraag en dat is dan de vraag
in de zin van het spanningsveld tussen snelheid en zorgvuldigheid.
Dus die zorgvuldigheid, als er straks wetgeving komt in het volgend jaar, moet
zo goed geregeld zijn dat zorgvuldigheid in de wetgeving verzekerd is door de
fractie. Het kan dus niet zo zijn, zoals we in het dualisme hebben gezien, een
deelwetgeving is er nog steeds niet en daardoor wordt het dan haasje rep je
wordt het ingevoerd want dat leidt in ieder geval tot grote afbreukrisico's
binnen de gemeenten. Gisteren is ook gebruikgemaakt van de tijd om nog
eens de beelden te verhelderen, er ontstaan beelden en die worden
getypeerd door een presidentieel stelsel in een systeem en wat staat er nou
precies in die voorstellen dat is nog een keer uitgelegd en de basis blijft, en ik
herhaal het toch nog maar, het gaat over een sterke raad met ook door
Opstelten geformuleerde taken zoals we die nu ook kennen en daarnaast een
burgemeester die een positie krijgt die herkenbaar is en die daardoor als sterk
gedefinieerd wordt de checks en balances het naast elkaar bestaan en dat in
een stelsel van Nederland met een meerpartijen systeem.
Dat hebben we gisteren nog eens een keer helder neergezet omdat
bijvoorbeeld over één van de stellingen gaat over het volgende. Uit de
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grondwet moet gehaald worden dat de raad het hoofd is van de gemeente,
toen zei die dus van oh dat is dus het verzwakken van de positie van de
gemeente, niets is minder waar dat is nog eens een keer verhelderd, waar het
om ging in de vraagstelling van die stellingen was, en zo is die ook
besproken, hoe de twee organen naast elkaar komen dat kan ook in de
grondwet geregeld worden, daar gaat het helemaal niet om, maar probeer te
voorkomen dat je doorgaat met een systeem je laat het hoofdschap staan en
je hebt niet geregeld hoe dan in de grondwet dan wel in andere wetten
precies die burgemeester gedefinieerd is. En dan gaat het ook over hoe dat
samen met wethouders ingevuld wordt.
Die verduidelijking heeft gisteren mijns inziens in ieder geval voldoende
munitie gegeven voor de fractie om aan de hand van ook de stellingen en de
inhoud die daar ligt haar standpunt straks te kunnen gaan bepalen.
In dat licht is ook aan de orde gekomen nog de vraagstelling kan een
· burgemeester nou wel of niet voorzitter van de raad blijven de lijn in ieder
geval die door velen meegegeven is dat daar grote twijfel is is het een
uitkomst van het proces ja, het is niet de start van het proces.
Ik behandel niet meteen alle stellingen zoals ze gisteren in een hele discussie
heen en weer zijn gegaan maar die hebben in ieder geval wel, zo heb ik in
ieder geval niet geconstateerd, want ik heb afgesproken geen conclusies te
trekken na afloop, maar in ieder geval te concluderen dat er veel verhelderd is
en dat het van belang is dat er in ieder geval helderheid komt over de mening
van de stellingen zodat de fractie in ieder geval voldoende inbreng krijgt naar
het debat over het voorstel van minister de Graaf en dat in ieder geval het
voorstel van de Graaf nog op grote punten wordt verbeterd dank u wel.
De heer Jan van Zanen; dan stel ik nu de zaal in de gelegenheid tot een
algemene ronde en ik geef dan vanzelfsprekend als eerste het woord aan de
heer Weterings die daar zou juist heel vriendelijk om heeft gevraagd.
De heer Wetering; dank u wel voorzitter, ook nog namens mij proficiat met uw
benoeming en ik denk dat de afdeling Beverwijk daar ook zich bij aan kan
sluiten. Volgens mij heeft de heer Fransen en punt van orde gesteld en moet
u daar niet eerst ook uw opvatting overgeven als voorzitter want hij vindt dat
er in ieder geval ook gediscussieerd moet kunnen worden vanmiddag over de
vraag dat als wij kiezen voor de direct door de bevolking gekozen
burgemeester met alle bevoegdheden die tot nu toe in het rapport van
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Opstelten stonden als wij kiezen voor een gekozen burgemeester met alle
verantwoordelijkheden dat dat dan ook een uitspraak van deze
ledenvergadering gewenst is over het feit dat wij dan dus kiezen voor eerst
een grondwetswijziging, eerst een discussie over die principes van de
artikelen van de grondwet ter discussie stellen en pas daarna een discussie
over verdere uitwerking, dat is één vraag over de orde die ik heb.
Een tweede is, u heeft zich ook in uw campagne als partijvoorzitter sterk
onderscheiden als een propagandist terecht voor echte discussies in onze
partij, gegeven het verhaal van de heer Opstelten wat duidelijk gekleurd was
vanuit zijn visie, en gegeven de lijn die de heer Fransen daar heeft neergezet
zou het niet goed zijn om bij handopsteken hier in de zaal te proeven welke
lijn het meeste steun krijgt volgens mij is het vanmiddag voor het eerst dat wij
er inhoudelijk discussiëren over welke vorm van gekozen of benoemde
burgemeester wij willen hebben?
De heer Jan van Zanen; wij gaan daar straks natuurlijk op in, wie wil nog
meer in de algemene ronde iets zeggen?
De heer Klein; ik denk dat de heer Opstelten terecht heeft aangegeven dat de
door de kroon benoemde burgemeester niet meer van deze tijd is en dat het
ook verstandig is om daar naar alternatieven te gaan kijken. De keuze echter
om te komen tot een direct gekozen burgemeester is denk ik niet alleen uit
praktische overwegingen volstrekt een waardeloos idee maar is het ook uit
liberaal oogpunt een volstrekt fout idee omdat je terechtkomt in een volstrekte
wanverhouding tussen twee direct gekozen organen namelijk enerzijds de
gemeenteraad en anderzijds de direct gekozen burgemeester.
Daarom is het ook het meest verstandig zijn om naar een systeem te gaan
zoals we dat landelijk kennen waar uiteindelijk de gemeenteraad, of liever
gezegd de Tweede Kamer, dan gekozen wordt en in feite er geen ministerpresident is die gekozen wordt maar dat er dus in feite niemand gekozen
wordt. Derhalve het ambt van burgemeester zou afgeschaft moeten worden
net als het ambt van een commissaris van de Koningin. Dat is uiteindelijk de
meest ideale situatie om dat je dan komt aan een feitelijke situatie waar het
hoogste orgaan, namelijk de gemeenteraad, de volksvertegenwoordiger het
ware liberale idee kan toetsen. Vervolgens is het even de vraag van hoe gaan
we daar naartoe naar die oplossing zoals ik die aangeef en die natuurlijk ook
het meest logische is in het licht van de landelijke situatie en dat is namelijk
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de tussenstap, want daarom heeft hij ook die hoe vraag ook gehad, en de hoe
vraag leidt er dan ook toe dat je nu wellicht naar een gekozen burgemeester
wordt dat wordt een grote puinhoop en dat heeft absoluut geen enkele
meerwaarde en dat zal ertoe leiden dat we vervolgens dan ook van de kroon
benoemde af zijn en daarna overgaan naar een situatie dat er geen
burgemeester meer gekozen zal worden maar dat er enkel een college van
gedeputeerde of enkel een college van wethouders zal zijn, vergelijkbaar als
een ministerraad.
Daarom is het wel verstandig om enige tijd in te bouwen om zorgvuldig tot
processen te komen en het kan verstandig zijn om daar, en daar steun ik de
heer Fransen wel volledig in de opmerking met betrekking tot de
grondwetsherziening, om met name dan, en dat zou ik u allen adviseren, de
stellingen 5 en 6 om daarmee in te stemmen niet omdat ik het daar
inhoudelijk mee eens ben, integendeel zelfs, maar omdat dat, en dat staat er
. terecht bij, het een grondwetswijziging vergt en op het moment dat we een
grondwetswijziging vergen dan hebben we nog wel enige tijd om met elkaar
daar goed over de discussiëren en een heilloze weg uiteindelijk nog te laten
keren en niet in heden te blijven dwalen, dank u wel.
De heer Lantink, Haarlem; ik heb nog wat algemene opmerkingen. De WD is
en realistische partij ik denk ook dat de WD, ondanks alle bezwaren ondanks
de traditie, bereid is om de gekozen burgemeester te accepteren laat ik dat
voorop stellen ik wil ook niet een achterhoedegevecht hier gaan beginnen.
Maar er moet mij wel iets van het hart. Ik heb de laatste jaren de discussie
gevolgd over de gekozen burgemeester in de partij en ik moet zeggen met
stijgende verbazing. Het is een onderwerp wat de liberalen zich aan het hart
gaat, ook de inrichting van het staatsbestel, en daar had ook het hoofdbestuur
en ook de bestuurdersvereniging alles aan moeten doen om die discussie
goed te voeren, ik vind dat die niet goed gevoerd is.
Ik zal er dan ook een paar voorbeelden van geven. In de bijeenkomsten die ik
heb meegemaakt was 90%, ja ik kan het niet anders zeggen, niet een warm
voorstander van de commissie Opstelten met alle waardering die ook voor het
rapport is te noemen en ook de helderheid van de visie dat wil ik terecht
zeggen maar de uitkomst van die discussie was dan toch 90% in de zalen
waar ik aanwezig was er niet warm voor liep. Ook in mijn afdeling Haarlem,
geen kleine afdeling, hebben wij het er vaak over gehad, twee keer ook, er
was geen sympathie voor het voorstel er was we bereidheid ook bij de WD
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om te kijken we moeten wat anders, we moeten ook de slag naar de tijd
maken ook compromissen van een kabinet ook accepteren maar kijk ook naar
andere modellen.
Er is bijvoorbeeld ook in de discussie is het Boskoop model naar voren
gebracht, mijn persoonlijke mening is dat dit model geen faire kansen heeft
gehad in de discussie. Om een voorbeeld te noemen, met verbazing heb ik
ook naar deze stellingen gekeken, deze stellingen zijn bijna rechtstreeks
overgeschreven uit het Opstelten model en ik vind dat op zich geen goede
zaak ik denk ook dat over zo'n complex onderwerp je niet met stellingen moet
gaan praten ik zal bereid zijn om daaraan mee te doen maar ik vind het toch
geen goede zaak, dat wou ik van het hart voorzitter.
De heer Ivo ten Hage; het Boskoops model komt mij bekend voor, ik ben zelf
de schrijver ervan samen met een raadslid daarvan. We moeten geen
· achterhoedegevecht voeren is net gesteld, vanaf het moment dat het rapport
Opstelten beschikbaar was hebben wij dat alternatieve model ontwikkelt en
steeds overal aan de discussie willen meegeven. Het blijkt steeds dat men
daar niet over wil praten, het is best pijnlijk om te merken dat Ivo Opstelten
wel zijn model hier kan toelichten maar dat voor de alternatieve niet iemand
wordt uitgenodigd. Het meest schrijnende vind ik dat hoewel breed in
bestuurskringen bekend is dat ik me hiermee bezig hou, ik afgelopen
woensdagavond te horen kreeg dat er vrijdagochtend een bijeenkomst was,
mijn functie is wethouder u begrijpt dat het niet mogelijk is om zomaar een
streep door mijn agenda te zetten om vrijdagochtend hier aanwezig te zijn.
Kortom de vraag is hoe wil je erover praten.
Ik denk dat we twee dingen moeten onderscheiden, het ene is het feit waar
we voor staan. In de coalitie onderhandelingen zijn wij akkoord gegaan, ik zeg
wij, wij als WD akkoord gegaan met een gekozen burgemeester. Ik denk dat
het dan ook een goede zaak is dat je dat met elkaar fatsoenlijk uitwerkt en of
dat nou de richting uitgaat van het presidentiële stelsel zoals Ivo Opstelten
dat presenteert of op een wat meer gematigde wijze, ik zou voor het laatste
kiezen.
Ik denk dat wij heel goed in ons achterhoofd moeten houden dat de WD'ers
eigenlijke dit model niet zouden willen en stel dat op enig moment dit kabinet
de eindstreep niet haalt en het voorstel van de gekozen burgemeester nog
niet geëffectueerd is weet dan dat de WD'ers een heel goed alternatief in
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handen hebben en dat we dan niet over drie jaar zeggen ja maar op de 114e
algemene vergadering is ingestemd met gekozen burgemeester, nee wij
willen nu praten over de modellen die voorliggen maar het eigenlijke model
wat het zou moeten zijn dat moeten we aan de orde stellen als er nog een
keer een kans ontstaat en laten we dat in ons achterhoofd houden.
De heer Han ten Heegte, kamercentrale Den Helder; omdat wij een
debatpartij moeten zijn hebben we gezegd van afgelopen maandag wij gaan
ten principale de wijze van benoemen of verkiezen van de burgemeester aan
de orde stellen in onze kamercentrale er is dus een discussiebijeenkomst
geweest waar ook Willibrord van Beek aanwezig was en ook een aantal
mensen van andere partijen vertegenwoordigd waren om daar te spreken.
Het is goed misschien om de conclusies daar van die avond, 100 mensen
waren er bijna aanwezig, heel veelleden om die conclusies hier neer te
leggen. Op de eerste plaats was dat dat wanneer er een gekozen
burgemeester moet komen de overgrote meerderheid die avond vond dat het
dan gekozen moet worden door de gemeenteraad, dat is één.
Twee dat als je dan zegt we zitten vast aan het regeerakkoord dat we dan
zeggen van nou ja dan moet dat dan maar waar dan moeten die condities,
zeg maar er zijn er een aantal andere gekomen, de verhouding tot de
wethouders, wat de verhouding tot de raad de suprematie van de raad het
hoogste orgaan van de gemeente, wat bij conflicten tussen de raad en de
burgemeester dat moet basaal allemaal in wetten vervat zijn en niet er maar
losjes overheen gaan, Jan Fransen heeft het ook al gezegd, wet van nou die
grondwetswijziging die komt er wel en we gaan ervan uit dat dat dan wel goed
komt, dat komt dan, hebben wij het gevoel, niet goed.
Dus met andere woorden dan zal dat heel nadrukkelijk alles punctueel
geregeld moeten zijn want we hebben het hier wel over het huis van
Thorbecke, een heel belangrijk element daarin, en daar passen geen
experimenten en onzekerheden dat moet dan goed afgedicht zijn. Maar
primair is het zo als er een burgemeester gekozen moet worden dan zegt die
grote meerderheid in die avond zegt dan dat moet dan via de raad gebeuren,
dank u wel.
De heer Hans Bakker, afdeling Eindhoven; ik denk dat we een beetje een
hele vreemde situatie hebben hier, we horen hier sprekers spreken over het
hoe, het eindpleidooi steeds, we gaan het hebben over hoe we het moeten
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doen maar ondertussen geven zij ook aan dat er problemen zijn met de
grondwet, dat het allemaal veel te snel gaat, dat we nog met het dualisme
zitten en het lijkt me dus ook heel verstandig om het er wel over te hebben.
Ik wil nog even herinneren aan de afscheidspeech van onze, met respect,
oud voorzitter Bas Eenhoorn waarin hij het spel uiteen legde dat het
verstandig is om geen directe compromissen te sluiten maar veel meer
duidelijke profileringspunten aan elkaar te gunnen, dat lijkt me geen
menselijke ontwikkeling en als we hier met een zaal zitten met 800 hele
verstandige mensen en die mensen vinden dit plan eigenlijk helemaal niet zo
goed dan lijkt het mij verstandig om ook daadwerkelijk een signaal af te geven
aan de fractie en dus gewoon ook dadelijk een punt te zeggen, wij zijn het
niet eens met deze procedure, wij lopen niet met een hele zaal achter een
partij aan die zich heel duidelijk wil profileren, wij zijn wel verstandig wij zijn
ook liberaal en wij denken er goed over na wat we willen, dat lijkt me
verstandig om mee te nemen.
De heer Bentum, voorzitter van de afdeling Heesden-Leende; wij hebben
onlangs een vergadering gehad op 9 november georganiseerd door de
kamercentrale Den Bosch voor de voorzitters van de afdeling. In die
vergadering is gesproken over de gekozen burgemeester door de aanwezige
voorzitters welteverstaan. Ik wilde even een paar opmerkingen maken gezien
wat er nu allemaal gezegd is.
Het gaat bij ons niet om een achterhoedegevecht, duidelijk niet, het gaat ons
om onze mening naar voren brengen zoals die daar geventileerd is en dat
mag ik hier doen. En dan wil ik er iets bij zeggen als 70% van de Nederlandse
bevolking voor de gekozen burgemeester is, volgens de heer van Opstelten,
dan vraag ik me af hoeveel is dat binnen de WO maar ik vind het wel zwak
als we zeggen 70% is nu tevreden over de burgemeester dus moeten we
naar een ander stelsel, dat kan ik niet goed bevatten ik hoop dat uw andere
argumenten sterker zijn dan deze maar dan ga ik toch verder nu even met het
betoog zoals daar besproken en zoals wij de zaken voelen maar dat is al
meer naar voren gekomen.
In augustus 2002 is er een rapport van de heer van Opstelten uitgekomen,
even chronologisch, in september kwam er van het hoofdbestuur de vraag wil
je dat met de afdeling bepraten wij willen graag een ledenraadpleging, die
ledenraadpleging is in die vooral in mijn afdeling geweest en we hebben het
hoofdbestuur daarvan een rapport gestuurd. In november 2002 was de
algemene ledenvergadering in Noordwijkerhout daar is een motie
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aangenomen om de afdelingen meer tijd te geven, en nou doe ik heb mijn
herinnering, met 78% van de stemmen voor in elk geval een zeer grote
meerderheid. In het voorjaar van 2003 is eigenlijk die ledenraadpleging niet
afgerond maar we krijgen wel de coalitiebesprekingen. Het is voor mij dan, in
ieder geval, komt eruit dat de gekozen burgemeester een beetje als
wisselgeld is ingezet bij de onderhandelingen, dat kan ik kan ik mij dat een
beetje voorstellen, maar aan de andere kant wil ik wel opmerken dat er geen
mandaat voor was van de leden van die hadden zich nog niet uitgesproken
naar mijn mening. En het is dan voor mij, en ik zeg dat hier namens deze
voorzitters, ongeveer verbijsterend, dat is dan al in de zomer van 2003,
allerlei bewindslieden voor radio en televisie komen en de uitspraak doen hij
komt er, dan vraag ik mij af waar is dan die democratisering van de partij want
daar ging het even om, dat was ook de inzet.
En dan nogmaals namens deze voorzitters, het staat hier gewoon letterlijk
· geschreven, wij zijn ons bewust dat het huidige systeem niet altijd heeft
geleidt tot de benoeming van de meest geschikte burger kandidaat maar de
bezwaren die wij hebben voor het huidige systeem zijn toch groter dan de
bezwaren voor datgene wat nu voorlicht en als voorbeeld, andersom de
bezwaren voor het nieuwe voorstel zijn groter en ik wil een paar voorbeelden
noemen.
We zijn gaan kijken over de grens en dan zeggen we hoe gebeurt het daar,
daar zijn gekozen voorzitters, en in het algemeen hebben die een
representatieve taak. Wij hadden toch graag dat onze burgemeester wat meer
inhoud had. Wij missen een kwaliteitswaarborg en dan moet u zich
voorstellen dat een aantal van deze voorzitters zijn voorzitter van een kleine
afdeling en sommige van een grote, maar in een kleine afdeling is het veel
gemakkelijker dat een populaire figuur burgemeester wordt en als je hem
kiest in maart dan weet ik wel dat prins carnaval de meeste kans maakt en
daar hebben we toch een beetje problemen mee, maar het is niet alleen het
tijdstip het gaat ook om het moment en we zeggen dan ook gewoon dat kan
niet.
We zijn ook, zoals wij daar zaten, tegen een machtsconcentratie als een
gekozen burgemeester zijn eigen wethouders meeneemt, dat vinden wij niet
gewenst. Naar onze mening is de inrichting van het binnenlands bestuur in
hele procedure nog lang niet uitgekristalliseerd maar dat is hier al ver over de
tafel geweest, ook wij vinden dat, en dat moet eerst veel beter
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uitgekristalliseerd worden. Wij missen ook een soort kostenplaatje, als je in
2006 zegt alle burgemeester gaan weg en we weten wel dat beleid natuurlijk
voor kosten gaat maar is dat dan elke prijs, dat is de vraag die we stellen.
En al deze punten maken dat wij voorstander zijn van het huidige systeem
waarbij wij natuurlijk toegeven dat de vertrouwenscommissie van de raad, de
commissaris van de koningin en de gemeenteraad zelf hun
verantwoordelijkheid moeten nemen maar met andere woorden de voorzitters
van de afdelingen Asten-Someren, Berheze, Boxmeer, Eindhoven, HeesdenLeende, Heusden, Laarbeek, Nunen, Oss en omstreken, Valkenswaard,
Veghel, Veldhoven, Vugt en Waalre zijn voor een getrapt gekozen
burgemeester, dank u wel.
De heer Jan van Zanen; ga uw gang, zullen we afspreken om het zo kort
mogelijk te houden zodat we echt allemaal aan het woord komen het is echt
een aardige discussie, of niet, ik weet het niet. Gaat uw gang.
De heer Beuver, Hummelo en Keppel; het is altijd jammer voorzitter dat dit
soort discussies altijd pas het eind van het programma komen en nooit aan
het begin. Ik heb van mijn afdeling en mandaat gevraagd om over dit
onderwerp te spreken maar ook de randvoorwaarden want anders zitten we
hier morgenochtend nog. De randvoorwaarden zou eigenlijk zijn dat Jozias
van Aartsen ook achter die tafel plaats moet nemen want die bepaalt met zijn
kamerfractie de randvoorwaarden waaronder in dit kabinet de gekozen
burgemeester komt, die kan ook zeggen of het zinvol is om over stellingen te
spreken waar de grondwet aan de orde komt daar waar de kamerfractie zich
duidelijk al heeft uitgelaten dat dat niet aan de orde hoeft te komen dus als u
als voorzitter graag wil dat er een zekere tempel wordt gehaald in deze
vergadering denk ik dat het goed is als de Tweede Kamerfractie duidelijk de
randvoorwaarden aangeeft waarbinnen zij kunnen manoeuvreren en die
andere discussie die hier ook terecht gevoerd wordt heeft vanmiddag geen
zin.
De heer Jan van Zanen; dat snap ik maar dat is het omgekeerde van wat
natuurlijk aan het begin gevraagd is, wie? Mevrouw Voorenkamp.
Mevrouw Vooren kamp; dank u wel voorzitters, volgens mij heeft u een pittige
klus om mee te beginnen dit onderwerp, ja ik vind het een pittige klus voor
een nieuwe voorzitter. Voorzitter, waarom toch even achter de microfoon
gekropen ik ga maar weer even terug naar dat eenvoudige lid uit
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's-Gravenhage, de heer Fransen welteverstaan, ik denk dat de commissaris
van de Koningin een heel mooi vertrekpunt koos in zijn betoog. We zijn een
aantal stadia hebben we langs deze discussie geraakt en als ik het wel heb,
en misschien kunt u mij helpen daarbij, hebben wij ook nog niet zo heellang
geleden een verkiezingsprogramma vastgesteld en ik herinner mij niet dat
over de situatie waarin wij nu hier zijn verzeild geraakt, laat ik het zo maar
noemen, gerept werd. Nou zijn in onze kamercentrale ook discussies gevoerd
over dit thema, de diverse hotemetoten zijn aanwezig geweest en hebben
één en ander belicht en zij konden weinig instemmend geluid scoren.
Ik constateer dat wij voor dit overleg uitgenodigd zijn als leden om te komen
vertellen wat we ervan vonden, heel bijzonder vond ik het moment in het POK
dat ons eigenlijk terzijde als kamercentralevoorzitters des gevraagd werd
gesteld van nou nee dat kan niet meer want er is nou eenmaal een
regeerakkoord dus ook van onze zijde geen achterhoedegevecht. Maar naar
mijn smaak is het wel mogelijk om in een aantal aanpak elementen, fasering,
· wijze waarop, grondwet of niet, met elkaar toch wel degelijk de materie door
te akkeren om niet als liberalen met het toch wel meest betrouwbare in ons
staatsbestel verwoord in ons partijprogramma nu door de kroonjuwelen van
D66 in een regeerakkoord buitenspel gezet te zijn, dat kan toch niet.
Wij hebben terecht te maken met een regeerakkoord, en de zittende regering
die ik een warm hart toe draag, maar terecht is gesteld als die nou dadelijk
misschien het niet redden op de één of andere manier wat ik niet mag te
verhopen zijn wij dan al niet voor de muziek uit aan het lopen met de materie
die veel verder reikt, bijvoorbeeld grondwetsherziening of zo, die wij dan op
dit moment kwijt zijn in de politieke discussie de waan van de dag? Ik ben
zeer bezorgd.
Als partij, ik zou uw voorzitter mee willen geven om inderdaad de
partijdiscussie wel effectief en goed getimed te voeren om in nauw overleg
met onze politieke voorlieden te kiezen tot het vooruitzien wat zij als regering
moeten doen waar wij om onze leden serieus te nemen, dank u wel.
De heer Touw; ik kom al een aantal jaren op ledenvergaderingen en op
partijraad bijeenkomsten en ik heb al heel veel meegemaakt dat wij
discussiëren over de gekozen burgemeester. De argumenten die ik nu hoor,
met name ook van de bestuurdersvereniging, zijn niet nieuw. We vallen nu in
een soort herhaling van dingen die al x keer zijn gezegd en ik zit eigenlijk
meer met een vraag of met een zorg en ik heb nog niet zozeer een oplossing
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voor u maar ik vind wel dat als wij die discussie ingaan met elkaar over de
gekozen burgemeester en wij besluiten om met een positieve inzet dat uit te
werken naar een goed hanteerbaar model waar we ons allemaal in kunnen
vinden, en natuurlijk een beetje meer en een beetje minder bij iedereen, heb
ik nu het gevoel dat als wij een debat- en discussieerpartij worden dat dat
ertoe leidt dat wij gewoon iedere keer opnieuw alles van begin af aan opnieuw
kunnen gaan bediscussiëren, dat merk ik nu en ik vrees dat als het zo
doorgaat met veel onderwerpen het ertoe leidt dat de WO besluiteloos en
machteloos wordt.
Wij hebben afgesproken met elkaar te gekozen burgemeester dat is iets waar
de WO mee verder wil gaan, ik zeg maar in mijn eigen woorden, we hebben
afgesproken dat wij in overleg met alle leden gaan uitwerken op een zodanige
manier dat we ons er in kunnen vinden en nu zijn wij eigenlijk bezig om
helemaal opnieuw het wiel uit te vinden en eigenlijk aan de heer Opstelten te
vragen, ach schrijf eens een rapport over de gekozen burgemeester en dan
kunnen we weer opnieuw beginnen en zo gaan wij verder, dank u wel.
De heer Korsten; ik sluit mij aan bij de heer Touw, wij hebben te maken met
twee ritmes in de discussie. Korsten columnist binnenlands bestuur,
hoogleraar bestuurskunde enzovoorts, vat u dat verder niet op dat ik de
wijsheid in pacht heb maar ik probeer wel te kijken naar hoe die discussie
gaat. Ik zie twee ritmes het rapport Opstelten, en discussie daarover in deze
partij en ik zie regeerakkoord, voorstel van de Graaf, gisteren hoorzitting van
de Tweede Kamer over wat de raad van openbaar bestuur en al die andere
partijen vinden van dat voorstel van de Graaf. De vraag is nu hoe verhoudt
deze discussie vandaag zich tot die twee ritmes? Ik zou zeggen partij WO is
gebonden aan het regeerakkoord, de Graaf werkt dat op zijn manier uit daar
kun je van vinden wat je vindt, ik heb daar enige bedenking wel tegen.
Als lid van de raad voor het openbaar bestuur hebben wij recent een week
geleden twee modellen geventileerd die gisteren ook in de kamercommissie
ook aan de orde zijn geweest, toegelicht zijn, laten we zeggen een
voorzichtiger model van de gekozen burgemeester blijvend binnen de
grondwet, corrigerend voor de rotzooi, tussen aanhalingstekens, die mijn
medeleden in de raad daarvoor hebben gewaarschuwd rond de integriteit dus
we hebben gezegd kies hem wel door het volk maar misschien moet je hem
uiteindelijk voorlopig binnen de grondwet wel blijven benoemen door de
kroon, het is een voorzichtiger model.

wo

201

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

Wij hebben kritiek op het model de Graaf dat hij dat presenteert als een eind
model dat lijkt ons niet goed voor dat voorstel je moet wel dat beschouwen als
een tussenmodel en je moet dus wel op termijn naar die grondwetswijziging
toe. De stellingen die hier geponeerd zijn daar zijn er zeker vier bij dat als je
die omarmt gaan die naar een wijziging van de grondwet toe en als u dit hier
vandaag bij mekaar allemaal zou omarmen en u kiest voor die wijziging van
die grondwet en u geeft dat mee aan de politieke vertegenwoordigers dan
komt dat voorstel van de gekozen burgemeester tot een evident niet in deze
kabinetsperiode. De vraag is of de partij dat verstandig vind? Ik ontraad dat
als individueel lid voor zover ik iets te ontraden heb, ik ontraad u dat.
Ik zou zeggen het is wel handig wanneer nu én Opstelten, kijkend naar het
regeerakkoord en de uitwerking van de Graaf, zich nader verklaart over hoe
deze partij nu vandaag die discussie moet voeren. Ik vind ook dat Willibrord
van Beek en misschien Jozias van Aartsen daar misschien ook toch even een
bijdrage aan moeten leveren volgens mij komt dat ook de sprekers van de
eerdere, Jan Fransen en anderen, ten goede voor de kwaliteit van deze
dialoog. Ik ben het met Touw eens, tenslotte, dat als wij niet goed die ritmes
in de gaten houden wij ook bij toekomstige discussies daarmee te maken
krijgen en vrij en vrolijk over weet ik welk onderwerp aan de praat raken terwijl
het kabinet met de partijen daarin vertegenwoordigd, laten we dat eens
aannemen, zo hun eigen ritme heeft dus we moeten daar toch iets mee, dank
voor uw aandacht.
De heer Arno Verveer; dank u wel voorzitter. Het komt goed uit want ik had
eigenlijk ook als laatste aan het woord willen komen. Ik zie ontzettende
tegenstellingen over de gekozen burgemeester of je het huidige systeem
moet handhaven ik wil naar de analogie van de kruisraketten een
dubbelbesluit voorstellen namelijk probeer dat eens uit hoe dat uitwerkt in de
praktijk in een proefgebied of dat werkt en dan pas kun je zeggen ja het werkt
of het werkt niet, heel kort maar krachtig voorzitter, ik dank u zeer.
De heer; voorzitter, ik ben bereid me neer te leggen bij de evolutie in de tijd
van de gekozen burgemeester ik denk dat die discussie nu al een paar jaar
ook bij de WD loopt dat we daar in de verkiezingsprogramma 's nog geen
melding van hebben gemaakt was logisch maar die ontwikkeling is vrij snel
gegaan dus ik start vanaf het punt er komt een gekozen burgemeester.
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Wat mij wel wat tegen staat is dat het model Opstelten wat op tafel ligt van
verschillende kanten is bekritiseerd en ik herinner mij ook de partijraad nog in
Amersfoort en van die kritiek vind ik in de voorliggende stukken weinig terug
m.a.w. de keuze tussen een aantal op zichzelf acceptabele modellen dat was
mij veel liever geweest. Ook het Boskoops model komt bijvoorbeeld heel
dichtbij mijn achterban, want wij hebben er ook over gepraat, die zouden daar
veel eerder hun steun aan verlenen dan aan het Opstelten model.
Ja, dat vinden we wel, m.a.w. een gekozen minister-president zou onze steun
ook niet hebben we vinden het een prima systeem dat die vanuit het gekozen
systeem zoals dat nu bestaat naar voren gaat komen met een regering die
door hem samengesteld wordt dus wij zoeken en betere band tussen
gemeenteraad en die burgemeester in plaats van lieden die langs, beiden een
mandaat hebben, verschillende lijnen zijn gekozen dus ja gekozen
burgemeester maar we hebben zeker behoefte aan een ander model waarbij
de gemeenteraad een rol kan spelen. En dat meneer Opstelten daartegen is,
ik zag uw non verbale expressie wel, dat weet ik wel maar ik heb een andere
mening, dank u wel.
De heer de Kruyf; ik ben gevraagd door de voorzitter van de afdeling Buuren
om me hier te verweren feitelijk daar komt het op neer. Ik heb ervaring met de
gekozen en de ongekozen burgemeester. De gekozen burgemeester heb ik
meegemaakt in Frankrijk bij een uitwisseling, ik heb vanmorgen verteld ik kom
uit de fruitteelt voort dus toen hadden wij daar een uitwisseling in Normandië
en in november is die helden gedenkdag die ze daar uitgebreid vieren waar ik
in huis was, zijn vader was ook een oud strijder, dus ik werd meegenomen
naar de kroeg en naar de kerk en dan kan ik u wel vertellen dat ik daar voor
het eerst dronken geweest ben door de gekozen burgemeester.
Ik sprak geen woord Frans en ik vroeg wat is dat feitelijk voor een man, ze
zeiden ja die wil hier burgemeester worden ja dat was mijn ervaring.
De heer Jan van Zanen; dank u wel.
De heer de Kruyff; het volgende verhaal, ik wil wel graag even uitspreken. Ik
heb u vertelt vanmorgen dat wij in 1975 een jachthaven gekocht hebben en
daar had ik te maken met de benoemde burgemeesters, die burgemeesters
die waren benoemd in het recreatieschap en elke burgemeester speelde daar
ondernemertje. En dat vonden ze prachtig ze hadden zo'n leuk idee van
ondernemer zijn dat zij zodoende dat geld gekregen hebben van het
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departement van landbouw 3,8 miljoen om een particulier te beconcurreren.
Ja de heer Zalm is hier nu ook aanwezig die heeft meneer Tin verteld in een
spreekbeurt dat een overheid een particulier niet mag beconcurreren, ik zie
verschillende mensen zitten die ik welk regelmatig tegenkom.
De heer Jan van Zanen; dank u wel, dan moet u uw punt maken.
De heer de Kruyff: u hebt het wel begrepen u bent wethouder van Utrecht
geweest en daar ben ik geboren maar die andere mensen waarschijnlijk niet.
De heer Jan van Zanen; dat is goed volk meneer de Kruif, en nu of u maakt
uw punt of u gaat zitten.
De heer de Kruyff; ik zal gaan zitten, het is makkelijker om te gaan zitten.
De heer Jan van Zanen; inderdaad goed volk die Utrechters. Dames en heren
wij schrijven geschiedenis als WO, wij gaan niet alleen op voor het debat en
ideeën maar ook voor verhalen. Ik geef graag het woord, want het onderwerp
is serieus genoeg daar gaat het niet om, om ook met name omdat ook zeg
maar in de procedure in de timing dingen zitten die mensen in ieder geval
dwarszitten. Ik geef eerst het woord aan de algemeen secretaris en daarna
aan Ivo Opstelten.
De heer Mark Harbers; ja voorzitter, er is door verschillende sprekers
aandacht gevraagd voor de orde, dat zitten voor een deel in de volgorde en
de tijdstippen waarop dit thema ter discussie is gesteld en het zit hem ook een
beetje in de impliciete vraag van maar waar gaat deze discussie nou over en
wat zijn de mogelijke gevolgen van de discussie die wil hier nou voeren.
Het lastige, en daarom duurt deze discussie ook zo lang en daarom verloopt
het ook zo moeizaam, is dat we natuurlijk met elkaar verschillende
uitgangspunten hebben gekozen in die discussie en voor een deel gaan die
over de inhoud van die discussie, daar kom ik straks nog wel even op terug
maar dat is denk ik meer ook het terrein van anderen achter deze tafel, maar
het zit hem ook een beetje, dat is ook nog een aantal sprekers aangekaart,
het heeft ook iets te maken met wat is nou de betekenis van politieke
discussies en besluitvorming in de algemene vergadering voor de partij.
En er is terecht gezegd ja dat kan ons in de toekomst nog vaker gaan spelen.
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Ik denk dat het goed is bij die discussie even aan te sluiten bij wat Gerrit Zalm
net zei over de verhouding tussen de Tweede Kamerfractie en de regering.
Het voorbeeld wat hij gaf, wij hebben op beide plekken liberalen, die nemen
standpunten in vanuit hun overtuiging maar vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid dat laat zich in feite verder doortrekken. We hebben
liberalen in de Tweede Kamer, we hebben liberalen in de Eerste Kamer, we
hebben liberalen in het kabinet en wij hebben uiteindelijk ook liberalen in deze
zaal. We hebben allemaal binnen dat de steek onze eigen
verantwoordelijkheid, het recht en voor de duidelijkheid de plicht om besluiten
te nemen maar we kunnen elkaar niet simpelweg de wet voorschrijven, dat
kan de regering niet naar de Kamerfractie en andersom maar dat kunnen wij
als algemene vergadering naar geen van die drie andere gremia.
De echte invloed en de beïnvloeding die er moet zijn tussen besluiten die we
hier nemen en die politieke vertegenwoordigers is er niet één van instructies,
wij vertellen hoe het moet en u volgt dat maar, maar is er één van
argumenten. Als wij hier als liberalen bij elkaar argumenten uitwisselen en tot
een overtuiging komen en we doen dat op een verstandige manier en we
houden rekening met de positie ook waar die anderen in verkeren dan
kunnen we uiteraard die opstellingen van die anderen ook beïnvloeden want
het is voor de hand liggend dat die bij hun gedachtevorming die argumenten
meewegen.
Als wij natuurlijk de vorm kiezen van ja wij doen gewoon wat ons hart ons
ingeeft wij willen gewoon principiële standpunten innemen en het kan ons
eerlijk gezegd niet zoveel schelen wat daar praktisch mee gebeurt dan kunt u
dat doen, dat is een volstrekt legitieme manier van politieke meningsvorming,
maar die houdt ook in dat je dat niet kunt zeggen omdat wij gewoon niet
gehinderd door praktische beperkingen en principiële standpunten innemen
zijn al onze vertegenwoordigers, die wel met die beperkingen te maken
hebben, daar gewoon aan verbonden dan creëer je dus ook de ruimte voor
die vertegenwoordigers om te zeggen ja het is logisch dat men er in vrijheid
overdenkend tot zo'n standpunt komt maar wij hebben gegeven de
omstandigheden waarin we verkeren, verschillende hebben ook al genoemd
het regeerakkoord dat is zo'n voorbeeld van zo'n omstandigheid, ja een
andere verantwoordelijkheid en moeten die dan ook zelf invullen.
Naarmate natuurlijk hier in de besluitvorming men nadrukkelijke rekening wil
houden met de politieke gegevenheden die er liggen, zoals een
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regeerakkoord, ligt het ook meer voor de hand dat de keuzes die dan hier
gemaakt worden ook van invloed zijn op wat er uiteindelijk in Den Haag
gebeurt maar dan accepteer je in zekere zin ook, en ik begrijp ook best het
principiële probleem wat een hoop mensen daarmee hebben, dat die politieke
feiten er zijn maar je kunt niet allebei tegelijk hebben.
We kunnen niet aan de ene kant zeggen we voeren hier een hele principiële
discussie en dat is het vertrekpunt en daar houdt het op en tegelijkertijd, maar
we vinden het wel belangrijk dat dat ook iets betekent voor de opstelling van
onze vertegenwoordigers.
Nou en in die afweging, dat zijn argumenten die we met elkaar moeten
wisselen, er zijn hier politieke vertegenwoordigers aanwezig en die zullen zich
ook in de discussie mengen, maar uiteindelijk is het uw beslissing welke van
de twee principiële standpunten u kiest wij schrijven u dat niet voor dus de
mensen die zeggen ik wil alleen maar principiële opvattingen huldigen en
daar houdt het verder op, dat mag maar realiseer je de consequenties, en het
omgekeerde is precies even waar als je je helemaal gericht naar maximale
invloed in het actuele debat in Den Haag ja, dan zul je misschien meer water
in de lijn moeten doen.
Over het tempo van die discussie, we hebben als hoofdbestuur één en ander
maal geprobeerd deze discussie vroegtijdig te voeren en wij zijn elke keer
aangelopen tegen precies dit probleem, de verschillende varianten en de
verschillende uitgangspunten en het steeds uw vergadering geweest u heeft
gezegd maar op dit moment vinden wij eigenlijk de tijd niet rijp voor deze
discussie met deze onderdelen en misschien is het goed om het nu maar
gewoon een keer te doen en dan zien we daarna wel weer verder.
De heer Ivo Opstelten; dank. Ik zou trouwens de heer de Kruijf van de
prachtige verhalen, ja u gaat meteen staan dus er komen meer verhalen.
Maar in Frankrijk is het natuurlijk toch een totaal ander stelsel van de
gecentraliseerde eenheidstaat en daar kan een premier die konden
tegelijkertijd ook mer de Bordeaux zijn, de branden zijn daar telkens alleen
maar in het weekend wanneer zij er zijn en dat geeft ook de reden waarom de
burgemeesters in de Nederlandse nu en in de toekomst ook een keten
dragen en die in Frankrijk een sjerp.
Ik zou over de grondwet kan ik heel kort na het rapport verwijzen en naar de
stellingen wij geven inderdaad aan, Robert Klein gaf het al aan ik ben het
alleen niet met zijn motief eens, dat bij stelling 5 en 6 wordt aangegeven dat
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naar onze mening er een grondwetswijziging noodzakelijk is en wij hebben in
het rapport ook aangegeven hoe je daarmee om kan gaan, daar kan je
gefaseerd mee omgaan, dus wij vinden dat die grondwetswijziging nodig is.
Het is inderdaad staatsrechtelijk zuiver ook in nieuwe verhoudingen, dat
betekent niet dat je afstand neemt in een stelling van het hoofdschap van de
gemeenteraad, maar dat je de verhoudingen tussen de gemeenteraad en de
burgemeester en het college van bestuur opnieuw omschrijft in een artikel van
de grondwet en ook over het voorzitterschap van de gemeenteraad is een
grondwetswijziging noodzakelijk.
Een tweede punt is, waarom is er geen rekening gehouden in de rapporten
van de commissie met andere visies, dat is wel gebeurd want wij hebben een
partijraad gehad, wij hebben een keer een raadpleging gehad, en daar zijn
verschillende andere visies ook naar voren gebracht en die hebben we ook in
een aanvullende notitie, ik heb hem hierbij mee, hebben we die beschreven
en ons standpunten daarover aangegeven dus dat is een aanvulling op dit
rapport.
Dan een ander punt dat is het Boskoopse model wat veel naar voren komt en
Ivo ten Hage en ik die ontmoeten elkaar ook sinds deze discussie veel vaker
dan vroeger en dat is ook, en dat stel ik ook zeer op prijs en waardeer dat ook
zeer, maar wij hebben gezegd het Boskoopse model is niet een direct door de
bevolking gekozen burgemeester en dat is het kernpunt en dat is het
vertrekpunt altijd geweest, ik zeg dat nog eens een keer, in onze partij altijd
als alternatief voor de kroonbenoeming door iedereen aangegeven, door
iedereen vertolkt in welke commissies dan ook, in de Eerste Kamer, in de
Tweede Kamer, dat mag niet verrassend zijn maar het Boskoopse model is
gewoon uiteindelijk een door de raad gekozen of benoemde burgemeester
namelijk de nummer één van de grootste fractie.
De heer Ivo ten Hage; ik wil hier even graag op reageren want ik vind het op
zich natuurlijk prima dat meneer Opstelten zijn eigen mening heeft? Maar de
start is geweest destijds van de commissie Opstelten geef een alternatief voor
de benoemde burgemeester. Wat hij heeft gedaan is steeds de keuze gesteld
tussen twee, het is of benoemd of direct gekozen en hij heeft gewijzigd om
daar meerdere modellen naast te zetten en daar hebben wij steeds tegen
gereageerd.
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De heer Ivo Opstelten; nee, ik heb dat niet gewijzigd, wij hebben ze alleen
van een standpunt voorzien en wij hebben het opgenomen in de nadere
rapportage en nu is het tweede punt, want dat wou ik dan nog zeggen, is dat
door twee keer toe, in Balkenende één en in Balkenende twee om wat voor
motieven dan ook ik was er niet bij, gewoon in het regeerakkoord is
opgenomen dat de direct door de bevolking gekozen burgemeester er zou
komen en zal komen bij de laatste regering,
De heer Ivo ten Hage; dat was niet Balkenende één, dat was alleen
Balkenende twee.
De heer Ivo Opstelten; nee, maar bij Balkenende één is het ook geformuleerd
maar niet zal komen maar dat dat bekeken werd en dat is natuurlijk het
moment van hardheid dat we van daaruit, en dat is ook in WD verband in de
parallelsessie destijds in Noordwijkerhout besproken dat we toen hebben
afgesproken dat hanteren we nu als een gegeven, dat is een politiek feit, net
zoals de vereniging van Nederlandse gemeenten dat ook nu in de officiële
reactie op het stuk de Graaf, wat ik niet ver genoeg vindt trouwens, heeft
opgenomen de direct door de bevolking gekozen burgemeester is een politiek
gegeven en van daaruit gaan wij nu verder. Ik denk dat dat wel heel belangrijk
is.
Dan de interventie van Korsten, belangwekkend, ook een mooi rapport en dat
zijn twee modellen. Mag ik het heel kort onbeholpen zeggen natuurlijk als
eenvoudige burgemeester, het ene model is in feite het bestaande model
maar dan gekozen, ik heb ook vaak met Jos van Kemenade gediscussieerd,
en het tweede model is inderdaad ongeveer het model maar wij ons goed in
zouden kunnen vinden en dat betekent dus ook grondwetswijziging. En de
timing en fasering is dan een tweede punt waar ik ook vindt dat natuurlijk de
fractie dat zou moeten bepalen want dat is opportuun in wat wil je en het
tweede punt is in coalitieverhoudingen wat kan. Want laten we heel
nadrukkelijk zeggen het kabinet zal nooit vallen op de burgemeester wie dat
dan ook moge zijn. Dat willen we ook niet en het is een politiek gegeven dat
die er komt vandaar dat de VNG, waar natuurlijk al die stromingen die hier
ook aanwezig zijn ook aanwezig is, dat die zich op die positie heeft bepaald.
Tot slot het punt wat uit Den Helder kwam, ik denk dat we het daar ook
volstrekt mee eens zijn, niet de visie van liever een door de raad benoemde,
dat is dan een opiniepeiling, maar die is dus niet meer aan de orde maar wel
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dat uiteindelijk alle verhoudingen heel goed en precies in wetgeving moeten
worden vastgelegd. Ik heb ook het spoorboekje uit het regeerakkoord ook zo
begrepen dat het kabinet binnen twaalf maanden, je kan het ook korter
zeggen dus, na een jaar met een wetswijziging, met een adviesaanvraag,
naar de raad van state moet komen en daar zal dat allemaal in worden
vastgelegd. Ik zou het hier eigenlijk bij willen laten voorzitter.
De heer Jan van Zanen; dames en heren, ik stel voor, ik zou die poging graag
willen wagen want dan komen we ook aan stemmen toe dat lijkt me ook goed,
om toch met de stellingen aan de slag te gaan.
De heer Ivo Opstelten; mag ik er toch nog iets aan toevoegen? Ik denk toch
het is een ongelofelijk gevoelig en moeilijk onderwerp, ik ben de eerste omdat
ook namens de commissie te erkennen, dat hebben wij ook zelf ervaren.
We hebben alles gewikt en gewogen en zijn tot deze lijn gekomen juist
redenerend vanuit de consistente WD visie die altijd door ons is aangevoerd
naast de kroonbenoeming. Wij hebben dus ook gezegd wij voelen eigenlijk
best iets voor de kroonbenoeming maar die is er niet meer en dan is het nu
de kunst om je gewoon als partij ook daar op zo'n model te zeggen van dat is
het model wat consistent ook van de WD verwacht wordt, ook van de andere
partners in het coalitieoverleg ook in de oppositie, en daar zou je dus ook als
partij voor moeten uitspreken. En dan kan je natuurlijk daarna met elkaar
afspreken dat je allerlei uitwerkingen daarvan, want het is natuurlijk maar een
begin nog met elkaar bespreekt en bediscussieerd in de vereniging, in de
bestuurdersvereniging maar ook hier in debatten, partijraad en de algemene
vergadering.
De heer ten Hage; voorzitter, ik heb uw advies beter opgevolgd dan de heer
Opstelten want de heer Opstelten zegt in een heleboel woorden wat ik zei laat
ons beperken tot wat de ruimte is die het regeerakkoord biedt daar doet hij
dan tien minuten over. Het tweede is u zou nog de vraag beantwoorden of
iemand uit de Tweede kamerfractie, het liefst de fractievoorzitter, ook achter
de tafel zitting zou nemen om actief mee te kunnen doen aan deze discussie
want uiteindelijk zijn zij het die dat mogen uitgedragen
De heer Jan van Zanen; ja, dat vind ik allemaal prachtig. Ik was ook van plan
om dat nog te vragen maar ik wil nu eerst eigenlijk overgaan en dan aan de
hand van de stelling ook te kijken opgeleid tot een standpuntbepaling onder
de conditie zoals die zijn gegeven, daar zit geen waardeoordeel achter, de

WD

209

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

timing kan ook niet achterhalen, maar ik wilde toch proberen die stelling aan
de orde te stellen en ik weet dat van Beek echt klaarzit en misschien wel zit te
popelen om mee te doen aan die discussie.
Maar die kaders zijn aangegeven en daarmee heb ik nogmaals geen
waardeoordeel uitgesproken als partijvoorzitter maar het lijkt mij verstandig,
want alles is nu wel gewisseld, ik denk dat de burgemeester van Beverwijk
ongetwijfeld daar nog iets aan toe zal voegen maar dan wil ik wel aan de
gang gaan. U wilt nu wat zeggen of een gaan over stelling één spreken.
Nee voorzitter, ik wil nog iets zeggen over uw voorstel om nu over te gaan tot
de stellingen. Ik denk dat dat geen recht doet aan de discussie die wij in de
eerste termijn hebben gehad over het totaal rondom het rapport Opstelten.
Ik denk dat je hier in de zaal heel goed kunt constateren dat er nog steeds
drie meningen zijn als het gaat om wat de meest gewenste vorm van kiezen
of benoemen van burgemeesters zou zijn naast de door de kroon benoemde
burgemeester heb ik een aantal mensen nadrukkelijk horen pleiten, ook na
ledenraadpleging, dat zij voor een door de raad gekozen burgemeester zijn
en daarnaast zijn er terecht mensen die zeggen van laten we uitgaan van
datgene wat er in het regeerakkoord staat en zoeken naar de beste
burgemeester die rechtstreeks door de bevolking gekozen kan gaan worden.
Ik denk dat de aanpak die u gekozen heeft, of die uw voorganger gekozen
heeft, door alleen maar op basis van het rapport Opstelten stellingen voor te
bereiden dat dat geen gelukkige is want dat betekent dat we die discussie
hier vanmiddag hier niet echt met elkaar kunne voeren en ik ben het echt
oneens met de stellingen van de heer opstelden die alleen baseert op basis
van WD'ers die in commissies hebben gezeten dit is de lijn van de WO
steeds geweest of een door de kroon benoemde burgemeester of een
burgemeester die voldoet aan het model zoals ik het in mijn rapport beschrijf,
dat is natuurlijk niet het standpunt van de WO want nogmaals het is pas nu
voor het eerst dat we een echt inhoudelijke discussie voeren over wat voor
ons het beste zou zijn.
De heer Jan van Zanen; mag ik onze algemeen secretaris even in de
gelegenheid stellen om daar op te reageren want dat is blijkbaar het punt voor
wij aan de stellingen toekwamen, als tenminste iedereen dat ook vindt, en
daarna ook van Beek, ons kamerlid, om daar ook even het kader we hoeven
het er allemaal niet mee eens te zijn maar ik denk het zo.
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De heer Mark Harbers; ik denk dat de achtergrond dat er binnen de WO,
zowel als het gaat om het kader als om de leden als om de kiezers,
verschillende ideeën leveren over de meest wenselijke structuur is een
gegevenheid en daar is denk ik niemand die hier gelooft dat daar een enorme
overeenstemming achter al deze opvattingen verborgen ligt. Maar het omgaat
is dat je op een gegeven moment keuzes gaan maken we hebben vorig jaar
in de algemene vergadering, zij het in een parallelsessie, deze discussie
gevoerd en toen was de conclusie van die parallelsessie, dus niet simpelweg
van het hoofdbestuur, laten we nu met name in deze algemene vergadering
een discussie voeren uitgaande van de politieke realiteit van een
regeerakkoord en daarom liggen de stellingen voor zoals ze voorliggen en
liggen er dus niet voor op zichzelf waardevolle elementen van een discussie
die ik ook wel ken waar je ook over kan praten maar dan zijn we met elkaar
bezig met buitengewoon nuttige fundamentele discussies maar dan met een
geringe betekenis voor de praktische politiek en aangezien wij de indruk
hadden dat de keus van die parallelsessie was doe dat laatste nou, zorg nou
voor een discussie die ook iets kan betekenen voor de politieke praktijk,
hebben we deze stellingen voorgelegd.
Met respect, voorzitter, voor dit antwoord van de algemeen secretaris. Ik denk
dat het juist is maar het gaat dus wel een tegen de lijn die hij daarnet had in
zijn beantwoording van wij moeten als liberale partij die een open discussie
wil voeren respecteren dat kamer- en kabinetsleden hun eigen
verantwoordelijkheid hebben en wij bepalen hier de lijn die wij vinden
gegeven de discussie in de partij wat het beste is op dit onderwerp. En dan is
het toch verkeerd om op voorhand uit te gaan van wat in het regeerakkoord is
vastgelegd want dat respect ons dan in de discussie.
De heer Mark Harbers; ook die conclusie is in de algemene vergadering in dit
voorjaar getrokken en als u nu zegt wij zien daar plenair nu toch anders tegen
aan, alles kan, maar wat we nu als partij gezamenlijk aan het doen zijn is de
discussie elke keer op de procedurele gronden op een ander moment willen
voeren en dat is eigenlijk erg jammer.
De heer Jan van Zanen; helder, ik haal ook terug de woorden van Jan
Fransen wat is nu de werkelijke betekenis van de discussie en dit is het echte
antwoord, dat is misschien niet plezierig maar het is wel het echte antwoord.
Willibrord mag ik jou vragen? Want er wordt van meerdere zijde gevraagd wat
is de ruimte.
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De heer van Beek; voorzitter, dames en heren. Twee keer heeft Gerrit Zalm
zijn handtekening gezet bij de vorming van twee verschillende kabinetten
onder het voorstel om te komen tot een gekozen burgemeester. En datgene
wat hij zonet zei past een vice premier om datgene te zeggen dat ook door
minister de Graaf, en dus namens het kabinet, de lijn is die is ingezet.
Maar aansluitend bij de discussies over het dualisme is het natuurlijk duidelijk
dat de fractie uiteindelijk beoordeeld met welke voorstellen zij wel akkoord
gaat en met welke voorstellen ze niet. En het kader daarvan is natuurlijk de
grondafspraak die gemaakt is in het regeerakkoord maar de uitwerking die
vraagt nog heel veel studie. We hebben heel veel verschillende adviezen
gekregen de afgelopen week van het VNG, van de CDK, de burgemeesters
ook het openbaar bestuur heeft een voortreffelijk uitgebracht en duidelijk is
dat we of kiezen voor een model wat past binnen de grondwet maar wat ook
daardoor zijn beperkingen kent of we kiezen voor een model wat
grondwetswijziging vraagt en daardoor een aanzienlijk groter speelveld krijgt.
Maar laat ik vanmiddag op één punt absolute duidelijkheid geven het is
uitgesloten dat de WD fractie akkoord gaat met het gedogen van een
afwijking van de grondwet, wij kiezen dus niet voor een verregaand model in
een situatie waarbij de grondwet niet gewijzigd wordt, die combinatie is niet
mogelijk. Ik kijk nu met name ook in de richting van de heer Fransen die dat
punt terecht denk ik als eerste en met enige zorg heeft geformuleerd.
Dat houdt in de daarvan moeten kijken wat is het eind model waarbij naartoe
willen, en ik heb in het openbaar ook al gezegd, ik denk dat het niet anders

WD

212

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

kan dat daarvoor de grondwet gewijzigd wordt en de fasering die op gang
moet komen wat zou eventueel een startmodel kunnen zijn.
Voorzitter, het is ook niet zuiver om te zeggen laten we maar kiezen, en dat
klonk ook een beetje door, voor een model waarbij de grondwet gewijzigd
moet worden want dan duurt de discussie nog wel even, daar is de
grondwetsdiscussie ook te belangrijk voor. Er zijn duidelijke
randvoorwaarden, dat is ook de reden overigens dat wij niet praten, overigens
in de lijn van de liberale tradities de vele uitspraken die daarover gedaan zijn
over een door een gemeenteraad gekozen burgemeester daar komt nog bij
de ontwikkeling op het gebied van dualisme en die dat op dit moment naar
onze mening echt in de weg staan, we kiezen voor een ontwikkeling met een
sterke gemeenteraad, we willen de ontwikkeling met een sterke bestuur o.l.v.
een sterke commissaris en wij zijn aan het zoeken naar de uitwerking daarvan
met heel veel adviezen en het zou fantastisch zijn als u daar vanmiddag nog
een advies bijlegt zodat we dat in de afweging kunnen meenemen.
De heer Jan Fransen; voorzitter ik ben Willibrord zeer dankbaar voor wat hij
heeft gezegd. Kort, als de WO achterban om een opvatting over het
onderwerp zou worden gevraagd durf de stelling aan dat de meerderheid van
de achterban voor wijziging van het systeem niets zal voelen, maar dat is niet
meer aan de orde, dat is niet meer aan de orde. Aan de orde is het politieke
feit dat de politieke leiding van de partij heeft gekozen voor de invoering van
een gekozen burgemeester. Maar juist omdat de partij in de discussie door de
feiten is ingehaald kan er geen misverstand moeten bestaan over de
betekenis van die stellingen als we kiezen voor een gekozen burgemeester,
en ik wil van dat feit uitgaan.
Dan heb ik geen probleem met die twaalf stellingen die er voorleggen maar
dat is wel een keuze voor een veel verdergaand model dan minister de Graaf
gepresenteerd heeft. En in de discussie tussen minister de Graaf en velen, ik
heb hem deze week uitgenodigd om voor alle 91 burgemeesters in mijn
provincie over zijn voorstellen van gedachten te komen wisselen en ik begrijp
zijn politiek strategische en tactische overwegingen best maar de bereidheid
om iets aan kritiek op zijn voorstellen te incasseren is hoegenaamd nihil dat
betekent dat als wij wel ons accorderen met binnen twaalf maanden een
wetsvoorstel, maar dat we tegelijkertijd in de spagaat zitten dat het hoofdlijnen
akkoord zegt invoering in 2006, dat met een grondwetswijziging die een
fundamentele keuze mogelijk maakt dat niet kan. En waarom heb ik hier nu
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het woord over gevraagd omdat ik niet voortdurend in de partij op het
verkeerde been gezet wil worden. Als de WD kiest voor de gekozen
burgemeester dan is de traditie in de partij in het denken dan ook voor een
echte en een goede gekozen burgemeester en dan ook voluit de
consequenties daar uit trekken en je ook niet laten intimideren door een
dreiging met een crisis van de kleinste regeringspartij die ons dan zogenaamd
gevangen houdt en dat is het punt wat ik hier maak als we het doen laten we
het dan goed doen.
De heer Jan van Zanen; voor over te gaan tot de discussie over de stellingen,
stelling 1 die wordt in beeld gebracht begrijp ik.
Mag ik een motie van orde doen? Ik zou namelijk graag een stelling 0 willen
toevoegen waarmee ik denk dat de partij zich goed kan uitspreken en
waarmee ook de Tweede kamerfractie gesteund wordt, ik heb hem even
opgeschreven en het gaat mij, zoals ook meneer Fransen aangeeft, we
praten over de inrichting van het openbaar bestuur en dat is heel belangrijk
stelling 0 zou zijn: "voor het model van de door de bevolking rechtstreeks
gekozen burgemeester dient eerst de grondwet gewijzigd worden voordat de
invoering geschiedt", en die zou ik graag in stemming brengen want doe je
dat niet dan wordt dus eerst een gedeelte van de gekozen burgemeester
ingevoerd, mag de grondwet daarna zoiets sanctioneren? En ik denk dat de
grondwet juist op dit gebied van staatsinrichting bedoeld is om van tevoren de
wetgeving goed te regelen en hem daarna in te voeren.
De heer Jan van Zanen; los even van de techniek, Willibrord.
De heer van Beek; ik vind dit niet de goede volgorde. De stellingen zijn in
zichzelf helder, die impliceren een heldere keuze als ze worden aanvaard
voor grondwetswijziging en gegeven de discussie die in de partij over dit
onderwerp wel en niet tijdig en ontijdig is gevoerd is de fractie vervolgens
gemandateerd om daarmee aan de slag te gaan maar zouden die dit model in
willen voeren zonder grondwetswijziging en dat niet doen dan geloof ik dat de
eerstkomende algemene vergadering wat minder gezellig wordt.
De heer Opstelten; er staat ook bij de stellingen, en ik herhaal dat, dat er
gewoon een grondwetswijziging nodig is.
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De heer Jan van Zanen; stelling 1, en nou is het de bedoeling dat het zo,
want we hebben niet zoveel tijd meer en als we dan toch de stellingen in één
zin steeds Opstelten, even een hele korte introductie en dan zou het mooi zijn
als er steeds één voorstander en één tegenstander zou zijn of misschien niet
en dan kunnen we snel doorgaan.
Voorzitter, begrijp ik dat u voorstelt dat de heer Opstelten nog een keer zijn
stelling te toelichten?
De heer Jan van Zanen; nee, één zin even kort.
De heer Weterings; en dan mogen wij net zo kort als de heer Opstelten.
De heer Ivo Opstelten; voor de heer Weterings hoeft dat niet. Stelling 1 is heel
duidelijk dat wij de traditie in Nederland hebben, en ook bij de WO, dat alle
gemeenten wat dat betreft in het grondstelsel gelijk zijn, klein en groot, dat
daar geen differentiatie in plaatsvindt, afweging en dat is de stelling.
De heer Jan van Zanen; zijn daar tegenstanders, is er een aperte
tegenstander? Moeten we stemmen, wil iemand stemming hierover? Akkoord,
stelling 1 geaccepteerd?
De heer Ivo Opstelten; het gaat natuurlijk om een burgemeester die op basis
van zijn programma wordt gekozen, dat staat er. Geen beauty contest
De heer Jan van Zanen; is er iemand voor- of tegenstander, gaat uw gang.
De heer Weterings; het is meer een losse opmerking die ik er naast wil
plaatsen. Waar stemt de burger straks voor een nieuwe wijk of wat dan ook,
moet die stemmen op de gemeenteraad of moet die stemmen op de
burgemeester, dat lijkt me een hele ingewikkelde.
De heer Lantink, Haarlem; ik ben tegen deze stelling. Het gaat vooral om de
zin om de bevoegdheden om het programma waar te maken, dit is echter de
essentie ook van het voorstel Opstelten dat betekent ook dat de
bevoegdheden van de raad in die zin ook teniet worden gedaan, dus ik ben
tegen deze stelling.
De heer Jan van Zanen; akkoord, dan Opstelten en dan gaan we stemmen.
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De heer Weterings; voorzitter, ik wil ook aangeven dat ik tegen deze stelling
ben omdat die inderdaad een opmaak is naar de derde stelling die ook de
burgemeester als eigen bestuursorgaan neerzet en ik denk dat we hierbij een
keuze maken die wezenlijk indruist tegen de gangbare Nederlandse politieke
verhoudingen en het collegiaal bestuur wat we lokaal in Nederland hebben.
Op het moment dat je een keuze maakt waarbij de burgemeesters zijn eigen
programma moet kunnen uitvoeren kom je altijd in conflict met de
gemeenteraad die ook zijn eigen programma kan maken waar een
meerderheidscoalitie is die niet van dezelfde kleur hoeft te zijn als de
burgemeester en daardoor sluipt er iets in het systeem wat uiteindelijk het
bestuur op lokaal niveau niet ten goede komt.
Mevrouw Voorenkamp; voorzitter een vraag, ja heel kort. Hoe verhoudt de
WO burgemeester met zijn programma zich tot de WO afdeling? Uw
uitvoeringsvraagje hoor.
De heer van Beek; voorzitter, ik denk dat dit juist aansluit op het
verwachtingspatroon van veel burgers die hun burgemeester zien als iemand
die veel invloed heeft op de gemeente en dat op dit moment niet heeft en juist
zo'n programma in zo'n verkiezing van de burgemeester voldoet aan de
behoefte die de burger heeft.
De heer Jan van Zanen; meneer Opstelten en dan wil ik overgaan tot de
stemming. Mevrouw Scheidel, heeft u iets brandends?
Mevrouw Scheidel; nou ik wil er hier wel op aansluiten namelijk anders gaan
we toch stemmen op iemand omdat die leuk uitziet, wat we de afgelopen
periode hebben gezien bij de referenda, ik heb het niet over de WO hier,
maar we moeten het juist over de inhoud hebben en dat maakt deze stelling
mogelijk.
De heer Ivo Opstelten; het gaat inderdaad om de inhoud, een programma
over het totale beleid van de gemeente en daar horen natuurlijk
bevoegdheden bij en die doen niets af aan de bevoegdheden van de
gemeenteraad, niets dat blijkt in een volgende stelling, dus dit is in de lijn
zoals Jan Fransen dat net ook aangaf.
De heer Jan van Zanen; stelling 2 vergt stemming, wil iemand stemming? Ja,
akkoord.

wo

216

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

De heer Mark Harbers; dan even een korte toelichting vooraf bij de procedure
omdat we straks voor de debating wedstrijd nu al veel meer mensen
stemkastjes hebben gegeven maar we zijn nu nog in een algemene
vergadering, en in het nieuwe jargon, een algemene vergadering met
afgevaardigden, dus bij deze stemming kunnen alleen de afgevaardigden
stemmen, de anderen wordt ook gevraagd het stemkastje niet te gebruiken.
De heer Jan van lanen; heeft u uw spullen gereed en het begrepen? Kan ik
al roepen dat de stemming wordt geopend?
Meneer de voorzitter, misschien een hele gekke vraag? Maar begrijp ik nu dat
iemand die een stemkastje heeft voor de debating wedstrijd theoretisch mee
kan stemmen hiermee?
De heer Jan van lanen; nee, juist niet, maar die gaat dan misschien zijn best
doén en dat is dus tevergeefs. Willen de mensen die zo'n stemkaart, die hem
er ook goed indoen begrijp ik, die zijn afgevaardigden en straks bij de
debating gaan we echt doen wat we misschien allemaal graag willen. Mag ik,
ik kijk naar de directeur, Ja? De stemming is geopend voor de stelling moet u
op 1 drukken en tegen de stelling op 2. Kan ik de stemming sluiten?
Daar gaan we, ik sluit nu de stemming. Voor de stelling 69 en tegen de
stelling 31, klopt dat? Ja.
Ik stel aan de orde stelling 3, een voor- of tegenstander?
De heer Korsten; ik ben frontaal tegenstander van dit is een stelling waar je
niet voor kunt zijn binnen de grondwet als u hiervoor bent moet u de grondwet
wijzigen en ik ben dus tegen. Dat zou het mogelijk maken, als je tegen bent,
dat toch binnen deze bestuursperiode die gekozen burgemeester er kan
komen en het kabinet niet hoeft te vallen.
Meneer de voorzitter, ik ben een groot voorstander van deze stelling, ik zou
hem echt aan iedereen aanbevelen omdat het uitgaat van het systeem dat je
uiteindelijk in de uitvoerende macht, de bestuurlijke macht, dat je daar één
orgaan hebt, op dit moment heb je twee organen namelijk het college
burgemeester en wethouders en de burgemeester zelf hier met deze stelling
wordt heel duidelijk gekozen voor één orgaan en uiteindelijk is dat de beste
opmaat om te komen tot uiteindelijk geen burgemeestersverkiezing.
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De heer Jan van Zanen; dan zijn ten slotte Tanja, ga je gang.
Mijn naam is Tanja Klip, wethouder in de gemeente Coevorden waarvan ik
net van de heer Opstelten het begrepen dat dat een prima gemeente is om
een gekozen burgemeester te krijgen. Maar bovendien sinds kort, nee ik heb
nog niets gezegd dus ik neem de tijd, sinds kort ook voorzitter van het
wethoudersplatform wat binnen deze partij is opgericht en één van de punten
die daar nadrukkelijk uit naar voren is gekomen, ik zal u de rest van de
discussie besparen, is dat wij in Nederland de volksaard hebben om om te
gaan met een collegiaal bestuur. Wij polderen al eeuwenlang collegiaal
bestuur hoort daarbij en ik denk ook, we hebben dat gistermorgen uitvoerig
besproken, en ik dacht ook dat ik juist begrepen had en de heer Opstelten
heeft dat ook enigszins wat verpakt in zijn inleiding gezegd collegiaal bestuur
blijft bestaan, ik zou dat ook graag dan zodanig geformuleerd willen zien en
daar past niet deze stelling bij dat het college van burgemeester en
wethouders als bestuursorgaan verdwijnt.
De heer Weterings; ja, voorzitter. Dat leidt bij mij ook tot een vraag aan de
heer Opstelten. Is hij ook van mening dat deze stelling eigenlijk niet meer
hoeft omdat hij heeft uitgesproken dat college van burgemeester en
wethouders als bestuursorgaan met collegiaal bestuur blijft bestaan?
De heer Ivo Opstelten; dat klopt en ik ben ook die opvatting toegedaan, je kan
hem zou veranderen want dan is er ook geen onduidelijkheid of je kan het als
een toelichting te beschouwen. Er blijft een college van burgemeester en
wethouders, dat wil ik ook eigenlijk ook dat we dat vastleggen en dat
uitspreken, alleen komt de samenstelling van het college van burgemeester
en wethouders anders tot stand en zijn de verantwoordelijkheden binnen het
college van de direct gekozen burgemeester afgeleid zo heb ik het
geherformuleerd na de discussie van gisterenochtend. Want dan hebben we
die keuze ook gemaakt en is er ook geen misverstand meer dat er een
college van burgemeester en wethouder is.
De heer Fransen; voorzitter, dit is naar mijn gevoel het zo mogelijk het meest
essentiële van alle stellingen. Als je echt rechtstreeks door de bevolking
gekozen burgemeester wil die ergens voor kan staan dan moet die ook de
leiding hebben in de samenstelling van het college van burgemeester en
wethouders dan dient die de eindverantwoordelijkheid te hebben en dan zijn

wo

218

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

de wethouders ondergeschikt aan het mandaat van de burgemeester en als u
dat niet doet dan ben je met een gekozen burgemeester anders, als je het
anders doet, een fopspeen in huis aan het halen.
De heer Ivo Opstelten; Jan, je bent het dus eens met deze formulering van
mij?
De heer Fransen; ik ben het zeer eens met die formulering, ik zou er ook niets
aan af willen doen wat anders dan ben je bezig.
De heer Ivo Opstelten; het komt nog terug, dames en heren, in verdere
bestellingen en dan wordt die nog meer verbijzondert.
De heer Jan van Zanen; werden dus hier te maken met een geherformuleerde
stelling, maar goed ga je gang.
Ja voorzitter, ik zou toch willen voorstellen dat we dat niet gaan doen, gaan
stemmen over geherformuleerde stellingen die we niet allemaal op papier
hebben. De heer Fransen heeft terecht aangegeven dat als je kiest voor het
presidentiële stelsel dan is het logisch om deze stelling te onderschrijven.
De discussie, gelukkig van de afgelopen maanden, heeft de heer Opstelten
ook tot de gedachte gebracht dat het beter zou zijn om dit te wijzigen
gegeven de discussie over het wenselijke collegiaal bestuur en dat betekent
dat niet anders de conclusie kan zijn dat op het hoofdbestuur deze stelling
intrekt of dat we hem verwerpen.
De heer Ivo Opstelten; nou ik zou er toch voor zijn, misschien is het slordig
dat die niet direct zo is geformuleerd als ik het nu doe maar dat is dan ook
een onderdeel van een discussie die in de partij gevoerd wordt waardoor het
scherper en duidelijker is waar het om gaat. En vooral ik zou het een gemiste
kans vinden, het is makkelijk om hem in te trekken, maar dan hebt u ook geen
uitspraak gedaan over het college van burgemeester en wethouders en de
verhoudingen daar binnen, dat is gewoon essentieel belangrijk dus ik zou
willen vragen het over te doen.
De heer van Pruisen; even procesmatig, één van de dingen die de oud
voorzitter Bas Eenhoorn gisteren heeft gebracht, dat ging over de partijraad,
dat was laten wij niet tot vergaderingen overgaan waar we lopende de
vergadering elke keer de stellingen gaan herformuleren want dat leidt tot
chaos.
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Mevrouw Molen bel; meneer de voorzitter, helemaal mee eens. Ik had
hetzelfde willen zeggen, ik vind gewoon dat dit geen discussie mag zijn met
betrokkenen. Ik heb het gevoel dat hier de burgemeesters voortdurend bezig
zijn met de zorgen over hun eigen baan, laten ze nou ophouden met
navelstaren en eens even wat ruimer om zich heen kijken en gewoon deze
stellingen zijn dacht ik alleen maar ondersteunend voor de fractie en het is
nog steeds niet het heilige moeten denk ik, meneer van Aartsen denk ik,
klopt, oké, dank u.
De heer Jan van Zanen; akkoord, u heeft duidelijk gehoord wat de discussie
had kunnen zijn deze stelling komt niet in stemming nu, dat kan nu even niet.
Stelling 4, voor- of tegenstanders? Ja, ik trek hem in of hoe heet dat?
Hoe komt u tot die conclusie? Ik ben gekomen om te stemmen.
De heer Jan van Zanen; u wilt dus, het is nu dus van 2 1 hé maar ga uw
gang.
De heer Ivo Opstelten; voorzitter mag ik u dan een suggestie geven als
nieuwe voorzitter. Misschien kunt u, het is een ordevoorstel wat gedaan is
door de heer Weterings dat u dan gewoon vraagt of die stelling, door mij
gedaan, of die in stemming gebracht kan worden ja of nee en als dat nee is
dan is dat nee en is het ja dan is het ja en dan wordt die daarna in stemming
gebracht. Maar eerst een orde van in stemming brengen ja of nee, dat is een
orde voorstel.
De heer Jan van Zanen; even kijken of dat technisch kan dames en heren.
De heer Ivo Opstelten; handen opsteken.
De heer Jan van Zanen; kan het elektronisch nog?
De heer Ivo Opstelten; het is zo, daarom heb ik hem geherformuleerd of wij,
omdat het een verkeerde interpretatie gaf en het biedt de kans om hem bij te
stellen.
Ik wil graag even het woord. Ik denk dat stelling 3 wel in stemming moet
worden gebracht en graag geamendeerd want stelling 3 gaat over de
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bevoegdheden en die bevoegdheden zijn ter sprake gekomen instelling 2, dat
is de enige reden om ook over stelling 3 te moeten praten.
Voorzitter ik zou een ordevoorstel willen doen.
De heer Jan van Zanen; daar zijn we nu mee bezig, we zitten nu midden in
een orde voorstel, wat heerlijk. Nu is het laatste voorstel, ik dacht we maken
het makkelijk maar dat is naïviteit, het voorstel is nu om eerst elektronisch te
stemmen over de vraag of u het goedvindt dat we over de gewijzigde stelling
3 gaan stemmen, dat is het voorstel van Opstelten, en als het antwoord
daarop ja op is dan doen we dat en dan gaan we vervolgens stemmen over
de gewijzigde stelling en als het antwoord daar nee op is dan doen we het
niet en gaan we over naar stelling 4.
Voorzitter dan zou ik toch graag willen voorstellen dat de heer Opstelten nog
eventjes langzaam zijn amendement op het eigen voorstel van het bestuur
nog eens eventjes herhaald zodat we goed weten waarbij het over hebben en
dan het voorstel van de heer Opstelten dus geamendeerd in stemming
brengen.
De heer Ivo Opstelten; dicteersnelheid, er blijft een college van burgemeester
en wethouders alleen komt de samenstelling van het college van
burgemeester en wethouders anders tot stand en zijn de
verantwoordelijkheden binnen het college van de direct gekozen
burgemeester afgeleid.
De heer Fransen; en dat betekent dat u laat vallen hetgeen in stelling 3 staat
over de eindverantwoordelijkheid? Hier mogen wij geen misverstand over
laten, dit is juist het cruciale.
De heer Ivo Opstelten; de eindverantwoordelijkheid over de samenstelling van
het college van burgemeester en wethouders ligt bij de burgemeester dat
komt namelijk in de volgende stelling.
De heer Fransen; dan heb ik een ander voorstel.
De heer Jan van Zanen; maar vul even aan, heeft u de tekst van Opstelten
gevolgd?
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De heer van Fransen; die heb ik helemaal gevolgd en ik heb het gevoel dat
we met een woord veranderen heel veel kunnen verduidelijken. Als we de
stelling 3 lezen, de burgemeester is het bestuursorgaan naast het college van
burgemeester en wethouders en we laten de toelichting zoals die is.
De heer Jan van Zanen; mag eerst de heer Opstelten reageren meneer van
Beek?
De heer Ivo Opstelten; ik denk dat dat weer tot misverstanden leidt want ik
denk dat, met alle respect voor Jan Fransen, mijn amendement iets
compacter is en daardoor al die punten door de tekst in geeft en wordt
verduidelijkt door andere stellingen die ernaast komen. Dat 4 is wat dat betreft
ook duidelijk over die eindverantwoordelijkheid, ik zou het zo doen.
De heer Jan van Zanen; zijn we zover, waaraan nu stemmen over het
voorstel..
Meneer de voorzitter, ik heb hier toch even bezwaar tegen want volgens mij
gaat het niet goed.
De heer Jan van Zanen; nee, u krijgt nu maximale invloed, u mag nu eerst
stemmen voor of tegen het voorstel om de gewijzigde tekst om daarover te
stemmen en daarna over die gewijzigde stelling zelve. Dus ik stel nu voor dat
de afgevaardigden weer hun kastje met hun pasje pakken en nu gaat het
erom of u er voor of tegen bent dat de gewijzigde stelling 3 zo meteen hierna
in stemming gebracht wordt en de stemming is wat mij betreft nu, directeur,
geopend.
Heeft iedereen gestemd? Dan stel ik nu wel voor om de stemming te sluiten.
Uitslag is 79% ja, wil er over stemmen en 21% is daartegen. De stemming
dus over de gewijzigde stelling 3 maar de stemming is nog niet open want we
wachten even op de tekst zou dat u het ook van het scherm kunt zien.
Ja, dames en heren daar is de stelling kunnen we aan de slag even dat u
hem leest.
Voorzitter; mag ik uitleg hebben want ik begrijp een ding niet. Het is vrij simpel
lijkt mij. Betekent dit...

wo

222

JAV te Veldhoven, 28 en 29 november 2003

De heer Jan van Zanen; dames en heren, laten we nu gewoon overgaan tot
de stemming punt uit klaar. Wilt u uw stemkastjes pakken en uw pasjes, wie is
er voor de stelling en wie is tegen de stelling u ziet welke code u in moet
toetsen de stemming is geopend wat mij betreft. Het gaat hoop ik ook steeds
sneller, iedereen klaar? Akkoord iedereen zover dan stel ik voor om de
stemming te sluiten. De uitslag is voor de gewijzigde stelling 3 79 tegen 21 de
stelling is aangenomen. Wil iemand iets over stelling 4 zeggen?
Mevrouw Vooren kamp; dank u wel voorzitter. Graag een algemene
opmerkingen en verzoek van orde. Ik zou u willen verzoeken om toch vooral
met mij eens te zijn dat burgemeesters en andere functionarissen over wie
het dan gaat toch vooral zich niet geremd moeten weten om mee te
discussiëren want dat zou ik een verarming vinden van het debat en ik zou u
ook willen verzoeken om met recht van amendering zowel ook aan de zaal
toe te kennen als uzelf, dank u wel.
De heer Jan van Zanen; hier neem ik kennis van want ik heb niemand van het
debat uitgesloten, ik zou het wel mooi vinden als we nu vaart konden maken.
Voor of tegen stelling 4 of kunnen we meteen overgaan tot stemming? wie is,
u heeft de stelling gezien, pak uw pasjes en uw houder. Ik heb het nu
gevraagd we gaan nu stemmen, ja ik ben de hele middag heel soepel u weet
nou dat ik dat nu sneller ga doen dus dan staat u meteen op.
Bent u voor of tegen stelling 4 als u er voor bent 1 en als u tegen bent 2.
Bent u zover? Inmiddels wel neem ik aan dan stel ik voor de stemming nu te
sluiten. Voor de stelling 81 en tegen 19.
Dan stelling 5, voor- of tegenstanders? Ga uw gang.
Voorzitter ik ben een tegenstander. Ik vind deze stelling heel onduidelijk het
gaat over de hoofdschap van de raad in de grondwet, deze stelling is in die
zin slechts want je laat mogelijkheden open. Je kunt er ook bijvoorbeeld voor
kiezen dat je zegt het hoofdschap wordt gedeeld zowel door de gekozen
burgemeester of het college als de gemeenteraad en daarom vind ik het een
slechte stelling en daarom wou ik ook aanraden om hiertegen te stemmen.
De heer Ivo Opstelten; het is alleen niet meer en niet minder, zoals er ook in
de toelichting staat, dat er twee gekozen organen zijn waarvan niet gezegd
kan worden primaat ligt bij de één of de ander en hett moet helder
omschreven worden in de grondwet, dat is de bedoeling van deze stelling,
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dus het moet gewoon gebeuren maar we wilden dat toch ook aan u
voorleggen, dit is een van de grondwetswijzigingen die noodzakelijk zijn.
De heer Jan van Zanen; ik stel voor over te gaan tot de stemming over
stelling 5. Voor de stelling 1 indrukken en tegen de stelling 2 indrukken, u kunt
gaan stemmen. De stemming is gesloten.
Met alle respect maar zou u de volgende keer iets meer tijd kunnen geven
want ik zie dat mensen het net niet redden binnen de door u gegeven tijd.
De heer Jan van Zanen; ook hier heb ik begrip voor. Voor 49 en tegen 51,
verworpen. Stelling 6.
De heer Ivo Opstelten; in het systeem waar voor gekozen wordt is het
ondoenlijk dat de burgemeester zowel voorzitter van het college is,
burgemeester is en voorzitter van de gemeenteraad, hij of zij kan zichzelf niet
controleren.
De heer Jan van Zanen; wil iemand hierover spreken, voor- of tegenstander,
ga uw gang.
Een hele korte. Ik ben een voorstander omdat dit al geregeld had moeten zijn
bij de commissie Elzinga en we in feite achter de feiten aan lopen laten we
dat met deze grondwetswijziging dan maar doen, achter de feiten aanlopen.
Voorzitter, ik wil me ook nadrukkelijk aansluiten bij deze stelling en hem
onderschrijven.
De heer Jan van Zanen; Wie wenst stemming over deze stelling? Niemand?
Aangenomen. Stelling 7?
De heer Ivo Opstelten; dit spreekt voor zichzelf het is een stelling om de
positie van de raad om daar een duidelijke uitspraak over te doen dat de
positie van de raad zeer sterk moet zijn, die moet zich als een leeuw
gedragen.
De heer Lanting; voorzitter, ja dat zijn op zich mooie woorden maar ik vind het
juridisch een slecht geformuleerde stelling want het gaat niet om de intenties,
het gaat in het staatsrecht ook om formele bevoegdheden. Deze stelling gaat
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ook voorbij aan het feit dat in het kader van het dualisme met de raad ook een
zeker kaderstellende rol heeft en een volksvertegenwoordiger er niet alleen
maar is om cijfers te controleren maar ook de kaders van het beleid uit te
stellen en dat gaat veel verder dan deze en ik denk dat je in die zin ook dat
deze stelling ten zeerst ontraden moet worden.
De heer Weterings; voorzitter, nu stelling 5 is verworpen lijkt het mij heel
logisch om 7 over te nemen, dat vloeit eruit voort, we gaan voor een sterke
positie van de raad.
De heer Ivo Opstelten; nog even naar de heer Lanting, want ik denk dat het
niet juist is er staat, want ik heb ook in mijn toelichting gezegd, het is gewoon
zo dat de positie van de raad niet verandert ten opzichte van nu die krijgt het
controlerende instrumentarium, het staat er allemaal, het budgetrecht en het
regelgevend recht dat doet de raad en niemand anders.
De heer Jan van Zanen; stelling 7 breng ik in stemming. Als je voor bent
geloof ik 1 en tegen 2. U kunt gaan stemmen. Ik zou u willen vragen bent u
zover? Iedereen? Dan stel ik voor de stemming te sluiten. De stelling is
aangenomen 92 om 8. Dan stelling 8.
De heer Ivo Opstelten; heel kort, het lijkt vanzelfsprekend maar hij is ook niet
omstreden want iedereen is daarvoor dat het gezag over de politie en over de
brandweer, ik heb het dus niet over het beheer, bij de burgemeester blijft.
De heer Jan van Zanen; wil er iemand stemming? ledereen akkoord dan is de
stelling overgenomen. Stelling 9.
De heer Ivo Opstelten; ja, dat is een stelling in het kader van checks en
balances tussen de gekozen burgemeester en de gemeenteraad en wij
hebben na wikken en wegen dit voorstel gedaan omdat het naar onze mening
zuiverder en beter is om het om en om te doen. Omdat als je verkiezingen
heb gemeenteraad en burgemeester zal alle aandacht bij de burgemeester
liggen en minder bij de raad, dat is één argument. En het tweede argument is
sterker en vind ik overtuigender, is checks en balances, dat de ene periode de
burgemeester, tweede periode na twee jaar de raad want dat is toch ook
alweer een oordeel over het functioneren van het burgemeester van zijn of
haar bestuur en een signaal is altijd goed.
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Voorzitter, ik ben tegen deze stelling. Het lijkt mij tot ingewikkelde situaties
leiden ingewikkelde situaties tussen de raad en college, je moet één moment
hebben in de vier jaar om je uit te spreken.
Voorzitter, ik ben tegen omdat ik denk dat als je dit zou willen dan zou je ook
moeten willen dat de burgemeester altijd een tweede man of vrouw
meeneemt want als de burgemeester iets overkomt op enig moment, of hij
gaat weg om andere redenen, kom je nogal in de problemen want dan wordt
iemand voor één jaar gekozen of zo en heb je een jaar geen burgemeester.
Volgens mij moet je de burgemeester in dit geval de mogelijkheid geven om
zijn eigen ritme van herverkiezing op die manier te krijgen, dus tegen de
stelling.
De heer van der Schaaf, Tilburg; voorzitter, ik ben tegen de stelling. Ik vind
dat je of een systeem moet doen waarbij je de huidige verhoudingen
handhaaft of je moet inderdaad een gekozen burgemeester en een gekozen
raad, het is van tweeën één je kunt niet een half voorstel doen want dat
maakt de verhouding, zoals een van de vorige sprekers als zei, des te
ingewikkelder.
De heer Jan van Zanen; dank u wel, nog andere sprekers?
De heer Zijlstra; voorzitter, ik ben voor deze stelling in vind het een hele
afgewogen goede stelling ook een beetje complimenten aan burgemeester
Opstelten van Rotterdam, hele mooie stelling, moeten we in stemming
brengen, moeten we voor zijn.
De heer Jan van Zanen; u had nog het woord niet gehad over deze stelling.
De heer Weterings; nee, dat is inderdaad niet zo voorzitter. Ik zou willen
aangeven richting de vergadering dat het logisch is om ons tegen de stelling
onder 9 te verklaren als we gaan voor een sterke positie van de raad dan is
het ook logisch om raad en burgemeester tegelijkertijd te verkiezing, de
collegevorming start en op dat moment moet ook helder zijn wat bepalende
verhoudingen zijn in de raad voor de collegevorming.
Mevrouw Schijdel; ja, ik zou juist de algemene vergadering willen aanraden
om voor deze stelling te stemmen omdat er in het voorstel van de commissie
Opstelten op dit moment niet iets geregeld is van wegzenden of ontbinding en
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dit is de enige mogelijkheid om iets aan verstoorde verhoudingen te doen als
het om en om plaatsvindt.
De heer Jan van Zanen; dank je wel, ik stel voor over te gaan tot stemming,
stelling 9 wie is voor en wie is tegen? U kunt weer van uw kastjes en pasjes
gebruikmaken. Mag ik u vragen hoever u bent met de stemming, kan ik hem
afsluiten? Ja, de stemming is gesloten. Voor 45 en tegen 55 stelling 9 is
verworpen. Tenslotte stelling 10, er zit een neutrale toeschouwer hier rechts
voor mij, stelling 10 ga uw gang.
De heer Weterings; ik denk dat je voor deze stelling moet zijn want de
burgemeester die nu ophoudt heeft formeel geen wachtgeld en dat soort
zaken en worden de politieke functies dan valt hij daarna in het niet, zo
kunnen we niet met onze bestuurders omgaan tussen we moeten het
aanpassen. Let op, ik heb het over de burgemeester want de club hier heeft
net gekozen om het wethouderschap als zodanig af te schaffen.
De heer Jan van Zanen; wenst iemand stemming over deze stelling?
ledereen het eens? De stelling nummer 10 ook klaar.
Dames en heren dank voor uw inzet vanuit de zaal en van achter de tafel, de
mensen die in de commissie hebben gezeten, het was een hele mooie
vuurdoop wat je er inhoudelijk verder ook van vindt.
Dames en heren en dan is er nu iets heel anders heel leuks aan de orde, nog
iets leuks, namelijk de afsluiting van het landelijke debating toernooi. En u
kunt gaan, ik ga ook zo. Als het goed is gaat ons daar over vertellen, met veel
enthousiasme Michel de Visser, en waar is Michel want het was werkelijk
prachtig. Dus het landelijk, de eindfinale Michel de Visser zal daar nu iets over
te zeggen en ik zou het op prijs stellen dat de aandacht.
Meneer de voorzitter, mag ik even iets zeggen. We hebben het hele weekend
gesproken over dat we naar een debatpartij gaan en ik ben dus geschokt om
te zien dat al deze mensen gaan staan en weglopen op het moment dat we
het eerste finale van het debattoernooi hebben.
De heer Jan van Zanen; ik ben niet geschokt maar ik ben verwachtingsvol
want deze mensen zitten nu al vanaf twee uur, die zijn even aan het
vertreden, die komen natuurlijk terug, we doen even en changement ik ga er
echt vanuit, beste mensen, dat wij even die korte en heftige finale willen
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bijwonen, het duurt niet zolang u mag erover stemmen en u ziet twee
spectaculaire talenten dus inderdaad u blijft toch die 20 minuten.
De heer Michel Visser; dank u wel voorzitter. Ja u hebt hier natuurlijk
vanmiddag het debat gehad over de burgemeester en dat debat partij begint
natuurlijk een beetje te komen zo maar vandaag vond dus ook de finale
plaats van dat landelijke debattoernooi. En dat debattoernooi dat is wat we
vandaag hebben gehad is een uitvloeisel van een aantal voorrondes die al
hebben plaatsgevonden overal in het land in de afgelopen maanden.
36 teams 72 debaters vanuit onze partij en vanuit de JOVD zijn tegen elkaar
in het strijdperk getreden.
En dat leidt ertoe dat er vandaag twee teams over zijn en deze twee teams
die gaan nu met elkaar strijden om ja, die officieuze titel zeg maar van het
beste debatingteam van de WD. Hoe gaat zo'n debat, wat gaat u zo direct
zien? Het debat is een spel waarbij twee teams van elk twee personen tegen
elkaar het opnemen. Zij krijgen een stelling op, kort van tevoren, die zij mogen
voorbereiden. Vervolgens wordt er geloot welk team voor en welk team tegen
de stelling gaat pleiten en daarna zal een jury, en vandaag bent u dat en zal
ook voordeel dat gedaan worden door deskundige jury, waar overigens zo
dadelijk meer, die zullen uiteindelijk kiezen welk team nu het meest
overtuigend was.
Als u zo dadelijk dat debat moet gaan beoordelen waar let u dan op? Het gaat
er niet zozeer om wat uw eigen opvatting is over de stelling die
bediscussieerd wordt want de teams hebben de stelling zelf ook niet kunnen
kiezen zij zitten in een rol kunnen en zij hebben die toebedeeld gekregen.
Waar u op zou moeten letten is welk team overtuigt mij nu het meest, welk
team presenteert het beste, welk team gaat het best in op de argumenten van
de andere partij, daar gaat het om in het debat en daar zou u wat dat betreft
dus ook op moeten letten zo dadelijk.
Ik zei al evenljes behalve dat u zo dadelijk met de stemkastjes kunt jureren
hebben wij ook een deskundige jury die ook een bijdrage zal leveren, ik weet
niet of zij al gearriveerd zijn? Als juryleden hebben wij Martin Boxhoorn, u
kent Martin Boxhoorn wellicht niet maar Martin Boxhoorn is voorzitter van het
hoogste woord, een debatteervereniging in Den Haag daar kunt u ook nog
gaan debatteren als u nog meer wilt bedebatteren dan in deze debatpartij.
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Het volgende jurylid is Jeanette Baljue, zei heeft veel expertise op het gebied
van debatteren, heeft overal ter wereld aan toernooi meegedaan, dan hebben
wij vanuit de JOVD Wiltred Paul Krispein die vanuit het JOVD hoofdbestuur in
de jury is zit en tot slot als voorzitter van de jury hebben wij Mark Rutten u in
ieder geval zeker niet onbekend.
Dan wil ik graag de teams aan u voorstellen die het vandaag tot deze finale
gehaald hebben, het eerste team is en team dat deels bestaat uit JOVD en
deels uit WO Utrecht, dat is Jan Rosing hij zit helemaal voor u rechts en hij
studeert rechten in Utrecht en zijn partner in het debat is Jeroen Wilting hij is
organisatieadviseur en hij is van de WO Utrecht.
Aan deze kant zitten de tegenstanders, dat zijn Alexander Eertmans hij is
student economie uit Rotterdam, en Antoinette Laan zij is dagelijks
bestuurslid, in de rest van het land heet dat wethouder, in de deelgemeente
Kralingen en Crooswijk ook in Rotterdam.
En de stelling waarover zij tegen elkaar in het strijdperk treden zal zijn dat er
in Europa een president moet komen voor Europa en ik wil het woord geven
aan de voorzitter van de jury Mark Rutten die het debat kan inleiden.
De heer Mark Rutten; dames en heren het is natuurlijk een belangrijk
moment, we gaan het als het volgt doen. De voorstanders krijgen zo eerst het
woord met een zogenaamde opzetbeurt, dus één van de twee voorstanders,
ik dacht Jan Rosing, gaat zo beginnen en dan geef ik daarna het woord aan
één van de tegenstanders namelijk aan Alexander Eertmans en dan komen
we bij de andere voorstander en andere tegenstanders dus beiden krijgen
allemaal twee keer de kans, in het totaal mogen ze ieder drie minuten praten
dus dat is vier keer drie minuten dat is twaalf minuten, we houden daar strikt
ook de hand aan en laat ik meteen mee beginnen door het woord te geven nu
als eerste aan Jan Rosing als voorstander van deze stelling.
De heer Jan Rosing; voorzitter, hartelijk bedankt voor het woord. Ik denk dat
mijn verwachtingen omtrent dit toernooi het best worden weergegeven door
mijn kleding, met deze kleding win je een JS debattoernooi en zeker geen
WO debattoernooi niettemin ben ik trots en tevreden om hier te mogen staan
en u nu te mogen aanspreken omtrent een ernstig probleem. De Europese
unie heeft op het moment slechte publiciteit, weinig publiciteit en publiciteit
van slechte kwaliteit. Wij willen dit probleem verhelpen door het instellen van
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een Europese president. Deze Europese president krijgt het recht van
agenda, initiatief, advies en rapportage omtrent alle aspecten waar de
Europese commissie en het Europees parlement bevoegd over zijn, hij is
voorzitter van het Europees parlement en wordt gekozen door het Europees
parlement, daar ligt zijn democratische legitimatie.
Hij wordt als het ware een Kofi A. Annan maar dan van de Europese unie en
zonder administratieve functies. Wij hebben hiervoor drie argumenten.
Allereerst ga ik het met u hebben over de herkenbaarheid hoe dat belangrijk
is en hoe die zal toenemen. Ten tweede zal ik het met u gaan hebben over
een democratisch tekort in de Europese unie en hoe dat kan worden opgelost
op deze manier en Jeroen zal dieper ingaan op wat verder theorie omtrent
herkenbaarheid en wat herkenbaarheid doet met een organisatie.
Een vraag alstublieft? Mijn vraag is eigenlijk u zegt hij wordt gekozen uit het
Europees parlement wat hebben wij Nederlanders daar aan aangezien er
andere landen zijn met aanzienlijk meer mensen, en daardoor stemmen,
binnen dat Europees parlement?
De heer Jan Rosing; het is zelfs zo dat binnen organisaties waarin dat wordt
gekozen door een algemene vergadering, zoals de NAVO, kleine landen over
het algemeen meer kans hebben om uiteindelijk de vertegenwoordiger te
leveren. De Verenigde Naties hebben het bewezen met Kofi A. Annan die uit
Liberia, Burundi of waar dan ook vandaan komt en de NAVO bewijst het door
nu Jaap de Hoop Scheffer te hebben, dus dat punt geldt niet, nee gaat u
maar weer zitten.
Herkenbaarheid. De Europese unie is op dit moment een raadsel voor de
burgers, het is een veelkoppige draak. Wij hebben een raad van ministers,
een raad van de Europese unie, en wij hebben een Europese raad, wie in
deze zaal kan mij het verschil tussen deze drie uitleggen? Ik denk heel
weinig, Ik zie daar één dappere poging, doen we later, ik kan het in ieder
geval niet. Deze Europese president kan doen wat op het moment de
Europese unie niet lukt hij dan verkopen wat de Europese unie wil, wat de
Europese unie doet, hij is als het ware het geheim van Pieterburen. Een
organisatie met een omzet van 3,5 miljoen euro en toch wereldberoemd in
Nederland waarom om Lenie het Hart. Zet dat eens af tegenover de OVSE,
de OVSE heeft geen secretaris-generaal die beroemd is, niemand weet wat
de OVSE precies doet.
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Dit lost het democratische tekort op, het is te vergelijken met de
waterschappen. In Nederland hebben we de waterschappen, waterschappen
zijn weinig herkenbaar. Door 9% van de bevolking wordt op de
waterschappen gestemd, dat is een belachelijk lage score. Dat komt omdat
Nederlanders zich niet identificeren met waterschappen, er is geen
aansprekend orgaan, er is geen aansprekend debat en bovenal, er is geen
aansprekend percentage en de Europese unie is belangrijk, 80% van onze
regelgeving komt daar vandaan. Dus om de publiciteit te verbeteren en om
het democratische tekort op te lossen vraag ik u, en vooral ook de oppositie,
om voor ons plan te stemmen bedankt voor de aandacht.
De heer Mark Rutten; dan meteen nu drie minuten voor Alexander Eertmans
tegen de stelling.
De heer Alexander Eertmans; ja, dank u wel. Geachte aanwezigen, even een
kort klein vraagje vooral als het voor de tegenpartij is, waarom moet deze
man nou komen wat gaat er nou zo wezenlijk veranderen? Ik weet niet of u
hem gehoord heeft maar hij heeft eigenlijk is gezegd van hij krijgt
agenderingsrecht, hij krijgt nog wat rechten, de man gaat dit doen, de man
gaat dat doen om even gelijk mee te beginnen het is zo ondoorzichtelijk als
het maar kan. Hoe moet zo'n ondoorzichtelijke functie het nu duidelijker gaan
maken voor de mensen binnen Europa.
Wat wij gaan doen aan de tegenstanders kant is eerst eens even vaststellen
dat Europa niet één gezicht heeft. Het tweede wat wij gaan vaststellen is dat
er teveel nu een nadruk gaat gelegd worden op de grote landen en er wordt
wel gezegd kleine landen zoals Burundi en Nederland komen af en toe bij de
NAVO, ik zeg de NAVO is ook net redelijk passé terwijl Europa begint nu net
een wat hotter item te worden.
Maar laten we eens nakijken, Europa heeft niet één gezicht. U heeft
waarschijnlijk allemaal het nieuws gezien, u heeft gezien dat meneer Zalm
speciaal nu waarschijnlijk ook zegt van moeten we nu even goed nadenken
over wat we allemaal gaan doen binnen Europa want Duitsland en Frankrijk
trekken zich bijvoorbeeld nergens wat van aan. Dit is wel ongeveer hoe
Europa op dit moment erin staat, gaat uw gang.
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De heer Jan Rosing; Alex, dit is geen argument. De PvdA heeft ook niet perse
een gezicht en toch hebben die ook een lijsttrekker.
Nou dat ik niet helemaal waar want binnen Europa is er een tendens om
alleen maar uit elkaar toe te gaan en ik hoop niet dat dat binnen alle andere
partijen ook zo is maar laten even gaan kijken. De soevereiniteitsbeginselen
van de landen zijn erg hoog, wij hebben bijvoorbeeld ook nog steeds ruzie
over hoe het gaat over éénduidig buitenlandse politiek, wij hebben er
bijvoorbeeld ruzie gehad over het harmoniseren van een fiscaal beleid, wij
hebben eigenlijk over alles ontzettend veel ruzie. Als we daar één iemand
neerzetten dan wordt die man gekozen door de grote partijen en dat is
eigenlijk mijn tweede punt.
Hij komt namelijk direct uit het Europees parlement, daar zijn, pak hem beet
zo'n 1500 mensen, er zijn een heleboel mensen waarvan de grote landen
veel zwaarder vertegenwoordigd zijn. Waarom zouden wij als Nederland nou
als klein land gaan aandragen dat uit die groep mensen iemand gekozen
moet worden door die mensen want welke Nederlander zal bijvoorbeeld
stemmen op een Griek die erbij zit, maar nog veel belangrijker, welke Griek of
Fransman zal gaan stemmen op een Nederlander, nou gaat u zeggen ja in
het verleden is het wel eens goed gegaan met kleine landen maar ik zeg dat
is voor ons helemaal geen reden om dit gelijk te accepteren, wij willen aan
alle kanten duidelijkheid hebben. Dus er is te weinig voordeel ook voor ons,
wij willen zelf bepalen wat er allemaal gebeurt.
Nou, als u nu het hele verhaaltje gaat optellen dan ga ik kijken naar
herkenbaarheid, nee, voor geen meter u gaat gewoon een face neerzetten
die op zich niks voor ons kan betekenen en ook niks voor die mensen kan
betekenen want daar heeft u het allemaal niet over gehad u wilt gewoon een
soort plaatje schetsen aan de burgers waar niks duidelijker van wordt.
Het tweede is wat u had is het democratisch tekort en die vervalt al helemaal
want op dit moment hebben alle landen al een vetorecht, en zoals ik al zei, de
democratie bestaat daar al dus om al die reden zijn wij nog steeds tegen,
dank u wel.
De heer Mark Rutten; nou ik ben benieuwd hoe Jeroen Wilting hier tegen in
gaat?
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De heer Jeroen Wilting; ja, na enige organisatorische problemen hier
mijnenerzijds. Ja, dat is allemaalleuk en aardig Alex wat je hier allemaalloopt
te vertellen maar het is allemaal ook heel erg irrelevant. Op dit moment
gebeurt het namelijk al dat 80% van de regels uit de Europese unie komt en
wat wij willen toevoegen is, geef een gezicht aan deze regels, dat is het enige
wat wij willen toevoegen Alex meer willen wij niet toevoegen. Het enige ja,
een Griek gaat niet over Nederlanders stemmen waarom zou het een
Nederlander moeten zijn? We hebben net met de NAVO aangetoond onze
fantastische minister van Buitenlandse zaken die helaas vertrekt naar de
NAVO, dus een Nederlandse kandidaat kan ook net zo goed maar het moet
bovenal een Europeaan zijn en het hoeft geen Nederlander te zijn en het
hoeft geen Griek te zijn maar de boventoon die jullie zeggen dat Frankrijk en
Duitsland gaan voeren dat is gewoon niet waar.
Alex Eertmans; even een korte onderbreking, jij zegt dat wel allemaal wel zo
makkelijk er moet een gezicht zijn, ik heb je net uitgelegd dat Europa aan alle
kanten niet bereid is samen te werken en dat er niet een gezicht is dus hoe
wil je dat nou verkopen aan iedereen:
De heer Jeroen Wilting; daarom willen we hem juist creëren. Dit is echt een
meesterlijk punt voor onze kant inderdaad er is geen herkenbaarheid en
daarom willen wij hem creëren, dank je wel Alex. Goed, maar waar. ik het
eigenlijk een beetje op wilde focussen is draagvlak en waarom is de
herkenbaarheid nou zo belangrijk voor zo'n organisatie, waarom is
Pieterburen wereldberoemd in Nederland omdat er een aansprekend persoon
is. Van Mierlo, Marco Borsato die voor War Child het gezicht is, prins Bernard,
comité van aanbeveling allemaal waarom? Puur om de herkenbaarheid van
zo'n organisatie en daardoor het draagvlak van zo'n organisatie binnen de
bevolking en ook bij jou Alex, en ook bij jou Antoinette.
Antoinette Laan; en kunt u behalve bekende voetballers iemand geven die in
heel Europa populair is?
De heer Jeroen Wilting; dit is gewoon zo irrelevant ik ga hier niet eens op in.
Waar wij echt serieus meekomen is een goed punt. Namelijk Kofi A. Annan,
waarom is deze man populair? Het is geen voetballer maar hij is wel
herkenbaar voor de organisatie en zo iemand willen wij creëren, creëer
iemand die belangrijk is voor de herkenbaarheid zodat de democratische
legitimiteit ook van Europa omhoog gaat. 30% opkomst bij de Europese
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parlementsverkiezingen is een schande, dat wil ik niet in ik neem aan dat jullie
dat niet willen, ik neem aan dat u dat omhoog wil. Wij brengen een zeer
concreet plan, herkenbaarheid is belangrijk voor organisaties zoals ik heb
aangetoond. De democratische legitimatie is prima geregeld omdat deze man
ook gekozen is en nog een keer gekozen gaat worden door het Europees
parlement dus dat lijkt me allemaal geen belangrijke punten, het belangrijkste
is herkenbaarheid en daar gaan wij ervoor zorgen, dank u wel.
De heer Mark Rutten; als laatste in deze eerste ronde het woord aan
Antoinette Laan.
Antoinette Laan; bedankt. Geachte jury, geachte aanwezigen hier vanmiddag
aanwezig ik denk dat de WO een debatpartij wordt en ik denk dat we daar
vandaag met zijn allen vreselijk ons best voor gedaan hebben. Ik denk ook
dat als we gaan kijken naar een Europees parlement en een Europese
president dat de voorstanders daar vandaag een voorstel voor gedaan
hebben maar wat, en letterlijk de tekst van wat ze daarvoor gezegd hebben,
het enige dat wij toevoegen is een gezicht nou daar zijn we blij mee.
Want de problemen die jullie noemden waren er is niet genoeg
herkenbaarheid, er is niet genoeg democratische gehalte en nogmaals
herkenbaarheid. Ik denk dat het probleem vandaag is en laten we nou heel
eerlijk zijn het democratische gehalte van Europa, daar hebben we het
vandaag over. Mensen zijn teleurgesteld in Europa en Nederlanders per
definitie daarom willen volgend jaar ook gen referendum over dat onderwerp.
Want waar gaat het vandaag over? Het feit dat Europa een probleem heeft,
het feit dat mensen zich niet betrokken voelen bij Europa, dat Europa
belangrijk is, dat we daar een hoop mee willen bereiken maar dat dat nu niet
lukt. Wat stelt u daarvoor voor, een gezicht. Dames en heren, wees nou
eerlijk, zetten we daar nou een blonde dame met een grote boezem, hoeveel
mannen gaan daarvoor stemmen? Ik denk heel veel, laten we gewoon eerlijk
zijn en dat gaat u ook toen want dat gaat u nu vertellen.
Jeroen Wilting; ik heb meer vertrouwen in de Nederlandse bevolking dan
Antoinette.
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Antoinette Laan; ik heb heel veel vertrouwen in de Nederlandse bevolking
maar ik denk dat mensen bepaalde stromingen hebben om dingen te gaan
doen. Ik denk dat een aantrekkelijke man ook voor heel veel ophef zorgt.
Ed Nijpels vroeger was niet voor niets zo populair laten we daar nou ook weer
niet aan voorbijgaan. Waar hebben we het hierover, u stelt een probleem.
Ik denk dat het democratische tekort in Europa niet wordt opgelost door
bekent gezicht. Zeker niet als deze meneer en agendavorming krijgt en
controlemogelijkheden en alles kan, ik denk dat de problematiek van Europa
ligt bij ministers die hun veto houden, ministers die zeggen dat ze voor hun
eigen land dingen willen bepleiten want de soevereiniteit kostte wat het kost
blijft toch door een hoop mensen gewaarborgd en landen als Frankrijk,
Duitsland, Spanje, nee dank u wel, die hebben op dit moment hun
eigenbelang voorop staan.
Wij zijn als Nederland altijd weer de voorste, de heiligste en de pauste, nee
wij moeten pleiten voor een betere Europa waar mensen zich daarbij
aangesproken voelen, een Europa waarvan mensen gaan stemmen omdat ze
het gevoel hebben dat ze erbij horen en dat ze erbij willen horen, dat er een
toegevoegde waarde is van Europa en dat krijg je niet door een leuk gezicht
bovenop het parlement te zetten en op dat punt wil ik u graag horen.
Jeroen Wilting; maar ben jij dan ook in principe tegen die Europese
president? Stel nou dat de Europese unie zou werken.
Antoinette Laan; het gaat niet om het principe van een Europese president,
wat u heeft gezegd we gaan het probleem oplossen en het probleem ben ik
met u eens maar de oplossing daarvoor ben ik absoluut, samen met mijn
collega die daarvoor een aantal punten naar voren heeft gedragen zeker niet
met u eens. U heeft letterlijk gezegd wij voegen een gezicht toe, wij denken
dat Europa te belangrijk is om alleen een gezicht toe te voegen, je moet het
Europees parlement meer macht geven, je moet mensen het idee geven dat
ze in Europa ook wat toe te voegen hebben, dat Europa wordt toegevoegd
aan de verschillende landen en dat we daarom op dit moment in Nederland
gewoon heel duidelijk de conclusie kunnen bereiken, en ik kijk naar de
meneer van de cijfers we hebben nog tien tellen, dat u nog tien tellen de tijd
heeft om te bedenken dat een gezicht niets toevoegt, Europa belangrijk is
waar we dus tegen een gekozen Europese president moeten zijn, dank u wel.
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De heer Mark Rutten; dames en heren, tot zover de eerste ronde. De tweede
ronde is heel kort, beide partijen hebben nog twee minuten de tijd in een
zogenaamde conclusie beurt en als eerste het woord aan de tegenstanders,
dus aan de mensen rechts van mij, en links van u, dus aan Antoinette of
Alexander wie neemt het woord.
De heer Alexander Eertmans; dank u wel. Dan moet ik toch wel zeggen dat
als het waar is dat het puur gaat om een gezicht in ieder geval wij gewonnen
hebben dankzij mijn collega maar laten we eens even gaan kijken wat is er
allemaal gezegd in dit debat? Er zijn een aantal dingen natuurlijk naar voren
gekomen het begon allemaal heel wollig met heel veel problemen en
uiteindelijk de eindconclusie was ja dat gaan allemaal oplossen met één
prachtig mooi gezicht. Als ik vervolgens vraag wie of wat dan zeggen ze ja,
maar beste Alex dat is aan alle kanten irrelevant, lijkt me stug eigenlijk want
het is wel het enige, en dat hebben ze zelf ook uitgedacht, het enige wat ze
echt gaan toevoegen nou is mijn vraag hoe wordt Europa doorzichtiger voor
alles en iedereen, niet alleen in deze zaal, maar voor alle burgers omdat je
alleen simpelweg een gezicht toevoegt dat lijkt me juist heel verwarrend.
Dus misschien achteraf was het zelfs een idee voor de voorstanders om te
beginnen met van u kunt direct iedereen in Europa bijvoorbeeld zo iemand
kiezen ja, dan heb je misschien kans dat mensen dat ook gaan doen maar
daar hebben we het allemaal niet over. Als we nu gaan zeggen er is maar één
gezicht moeten we kijken heeft Europa eigenlijk wel een gezicht?
Nou daar zijn we allebei mee begonnen, wij hebben een beetje geanalyseerd
en we zeggen gezien de laatste situaties is het niet duidelijk, tenminste voor
ons is het zelfs helemaal niet duidelijk, dat Europa een gezicht heeft.
Vervolgens gaan we kijken hoe wordt zo iemand gekozen, nou ga maar kijken
grote landen krijgen dus meer macht en dan zeggen zij ja maar soms gaat het
goed voor de kleine landen, dat is voor ons niet genoeg geruststelling wat wij
spreken immers namens een klein land.
Nou vervolgens komt mijn briljante collega die en gaat natuurlijk zeggen als
het toch om het gezicht gaat plak de rest van het lichaam aan vast en dan
heb je echt herkenbaarheid. Neem natuurlijk niet weg dat dat een perfecte
vraag is want als zij zonodig zeggen dat het echt gaan omdat ene gezicht
hadden zij dat niet moeten uitdragen want ze zeggen we creëren een soort
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Kofi A. Annan nou die heeft al andere werk, dus mijn vraag is wie wordt dat
nou?
Als we dus alles gaan optellen dan zeg ik ja, wij staan hier te spreken we
begonnen heel serieus en er moet maar één conclusie zijn van ja het spijt me
aan alle kanten maar volgens mij hebben jullie nu verloren, dank u wel.
De heer Mark Rutten; als laatste twee minuten voor de mensen die de stelling
hebben aangedragen, de voorstanders van de stelling, er moet een Europese
president.
De heer Jan Rosing; geachte aanwezigen. Er zijn twee manieren om mensen
te overtuigen, je kan dat doen de door ze te verleiden en je kan dat doen door
ze hard te overtuigen. Daar zitten de meesters van het verleiden, ze hadden
zelfs mij bijna overtuigd tot je nadenken wat zeggen ze nu eigenlijk echt en
dat zal ik met u nu gaan bekijken. Het probleem waren we het vrij snel over
eens de herkenbaarheid van de Europese unie is slecht en het democratisch
gehalte van de Europese unie is slecht en nu de keuze die u straks gaat
maken is de optie die zij u hebben aangeboden en de optie die wij u hebben
aangeboden. De optie die wij u hebben aangeboden is het 80% van de tijd
over gegaan, en terecht het is de beste optie, dat we een president moeten
krijgen volgens ons systeem.
Daar hebben ze eigenlijk drie dingen tegen ingebracht, allereerst maar de
kleine landen dan? Zij zijn er niet in geslaagd om aan te tonen dat kleine
landen ondervertegenwoordigd zullen worden terwijl wij met de voorbeelden
van Kofi A. Annan, Soutres Gali, Dec Hammersguld hebben kunnen aantonen
dat kleine landen goed vertegenwoordigd worden op het moment dat het op
kiezen aankomt. Europese unie is niet één gezicht, de Verenigde Naties is dat
ook niet Alex en Antoinette, en toch heb je dat gezicht nodig voor de
herkenbaarheid. Er zal een pornoster worden gekozen, dit was hun beste
punt, er zal een pornoster worden gekozen ik denk het ook. Ik denk dat de
afgevaardigde van het Europees parlement Britney Spears kiezen werkelijk
waar, top.
Maar dan hun optie. We gaan de Europese unie verbeteren, mensen wij
hebben nu drie conventies achter elkaar gehad, Maastricht, Amsterdam en
Nice daarin hebben we hun optie geprobeerd, is jammerlijk gefaalt, het is een
schande geworden. In Nice gingen de ministers rollebollend met elkaar over
straat over de precieze stemverhoudingen in de Europese unie, jullie
oplossing is absoluut onwerkbaar gebleven.
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Terwijl onze optie wel werkbaar is, onze optie lost misschien niet alle
problemen op en dat pretenderen wij ook niet, maar onze optie brengt de
Europese unie wel dichter bij de burger, zorgt dat het democratisch tekort wat
er op het moment heerst wordt opgelost. Ik wil u vragen vindt u onze
oplossing wenselijk zo ja stem dan voor ons, ik dank u voor de aandacht.
Michel Visser; oké debaters, bedankt voor dit debat. Wat wij nu gaan doen is
de juryleden die gaan zich eventjes heel kort terugtrekken om hun oordeel te
vellen, ondertussen kunt u dat ook gaan doen via de stemkastjes, daarna
leggen we die resultaten naast elkaar mocht daar nog licht tussen zitten dan
denk ik dat onze voorzitter goed genoeg is om daar een oplossing voor te
verzinnen en een winnaar uit te roepen.
Even voor de duidelijkheid hoe u moet gaan stemmen het team wat hier zit,
dus de tegenstanders van de stelling, dat is team 2 en het team aan de
andere kant dat is team 1, dus Jan Rosing en Jeroen Wilting team 1 de
voorstanders, tegenstanders Antoinette Laan en Alexander Eertmans.
Ik weet niet hoe het gaat met die kastjes? Kunt u nu drukken, het schijnt dat
de stemming geopend is.
Dus ik hoop dat u allemaal uw stem hebt uitgebracht en dat de uitslag ook
zichtbaar wordt, let wel de uitslag die nu zichtbaar wordt dat is dus de uitslag
van de zaal daar komt zo de uitslag van de deskundige jury nog naast en dat
wordt dan opgeteld tot een eindoordeel. Is de techniek zover dat we weten
wat de zaal heeft gestemd? De stemming is gesloten en hier is de uitslag van
de zaal, dus dat is close.
Ondertussen wachten we dus even nog wat de deskundige jury heeft en dat
wordt ernaast gelegd, rest mij eventjes van de gelegenheid gebruik te maken
om iedereen te bedanken die in de afgelopen periode heeft geholpen aan
deze debattoernooien. Overal in het land zijn er juryleden geweest die
hebben geholpen en die zich hebben ingezet om de toernooien te jureren en
ik denk dat het zonder deze mensen onmogelijk was geweest om dit toernooi
op deze manier te organiseren dus wat dat betreft wil ik daar een applaus
voor vragen.
En in het bijzonder natuurlijk was er Marjolein als altijd van de Haya die het
hele land heeft afgebeld en die alles heeft geregeld, je kunt je niet voorstellen
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wat zij allemaal heeft gedaan om te zorgen dat het toernooi is geslaagd,
Marjolein. En ondertussen is de jury terug en wil ik het woord geven aan de
voorzitter, jullie zijn eruit?
Ja, nou, het was niet makkelijk. Uiteindelijk hebben we maar gewoon
hoofdelijk gestemd want de jury kon niet in de korte tijd tot een conclusie
komen. Een paar observaties, heel duidelijk vastgesteld dat de eerste ronde
van de voorstanders heel sterk was. Ook een sterke eerste ronde van de
tegenstanders, we waren iets minder onder de indruk van de tweede ronde
van de voor- en tegenstanders en eigenlijk zeiden we als je dan kijkt naar die
conclusieronde dan houdt dat elkaar redelijk in evenwicht en dat was voor de
jury reden, maar je ziet het ook hier in de uitslag, om te zeggen het is een
beelje om het even voor wie je kiest met een kleine voorkeur voor de
tegenstanders en ik dacht als ik zou kijken naar het bord hier dat ook wat
betreft de zaal de tegenstanders hebben gewonnen dus dat betekent dat
Antoinette Laan en Alexander Eertmans winnaar zijn van het debat.
Ik ga nu een typisch WD cadeau uitreiken, eerst de verliezers maar Marjolein
toch? En dat zijn twee champagneglazen in het kader van onze sociale
gezicht en met een breder bereid krijgen onder de bevolking leek het ons
verstandig om de verliezers ieder een champagneglas te overhandigen,
gegraveerd. Mag ik mijn assistente vragen dat te overhandigen?
Ook voor de winnaars is er een champagneglas. En ook die zijn gegraveerd,
we hebben ook nog naar champagnekloppers gekeken dan krijg je die
bubbels eruit maar die waren niet zo snel te vinden dus ook jullie.
En daarmee is het debattoernooi 2003 gesloten.
De heer Jan van Zanen; liberale vriendinnen en vrienden u bent werkelijk tot
het eind gebleven, wat een genoegen. Wij hebben tijdens deze 114e
algemene vergadering gesproken over inhoud, over de centen, over de
toekomst, over de koers van de partij, wij hebben uitstekende voordrachten
gekregen van Jozias van Aartsen en Gerrit Zalm en vele anderen.
We hebben vanmiddag debat in de praktijk gebracht en wij hebben aan het
eind talenten met het debat gezien en in debat gezien, als dat niet een
prachtige 114e algemene vergadering was van onze WD weet ik het niet, ga
voor de liberale zaak tot een volgende keer, wel thuis.
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