Commissie Afdelingen

financiert creatieve
afdelingsprojecten

'Het is ons niet gauw
Geld uitdelen en nieuwe afdelingen welkom heten. Dat zijn heel in het kort de
dankbare taken van de commissie afdelingen die in september door de Partijraad is ingesteld. Toch valt de drukte nog
wat tegen . Commissievoorzitter Eric van
den Broek krijgt graag méér te doen.

De Summerparty in Rotterdam zou - als het fonds bijzondere projecten toen al
bestaan had - een goede
kans gemaakt hebben in de
prijzen te vallen.
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Op J mei bes loot het congres dat er een 'fonds bijzondere projecten' komt waarbij afd elingen kunn en
aankloppen om bijzo ndere plannen gerealiseerd te
k.Iijgen. Het fo nds werd in eerste instantie gevuld
met een miljoen. Voor het beoordelen van aanvragen zou een commissie uit de partijraad zorgd ragen. D ie commi ssie is er inmiddels. Naast voorzitter Eri c van
den Broek (afdelingsvoorzitter
Boxtel) bestaat hij uit Tri x de
Roos (voorzitter Vlissingen),
Paul Peters (voorzitter Oss),
Edith Kuitert (voorzitter di strict
Zuid-Holland-Zuid) en Hans van
Hooft jr (voorzitter district Gelderl and). Wat zijn de eerste ervaringe n? Van den Broek: ' Bij onze
installatie heeft de Partij raad
geen criteri a meegegeven om
aanvragen aan te toetsen. We zijn
dus gestart met het ontwikkelen
daarvan. Om in aanmerking te
komen voor een bijdrage uit het
fonds moet het project voo raf beargumenteerd en voorzien van
een begroting voorgelegd worden aan de commissie. Daarbij
moet aan gegeven worden wat
het doel is, hoeveel mensen erbij
betrokken worden en hoe het
mensen activeert. Het moet verder gaan om bij zondere projecten: dus niet om structurele of re-
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guliere afdelingacti viteiten. En het moet een acti viteit zijn die navo lging verdient in andere afdelingen. Belangrijk is dat veel mensen bij het project
betrokken zijn en erdoor geactiveerd worden. Het
fo nds is immers ingesteld om acti viteiten te stimuleren.'
De eerste dri e aanvrage n zijn afgewezen door de
commi ss ie. Een vierd e loopt nog. Zij n j ullie zo
streng? 'Nee, hoor. De afwij zing va n de eerste
aan vragen heeft waarschij nlijk alles te maken met
de onbekendhe id met het doel van her fo nds en
met de eisen di e we stellen. We hebben aanvragen
afgewezen voor een aa npassi ng van een partij ka ntoor, een ledenenquête en ko pieerkosten voor stageopdrachten. Dat zij n reg uliere activite iten, of
zaken d ie weini g bijdragen aan het acti veren va n
mensen. Maar wat mij betreft wordt het heel dru k
en geven we veel geld uit. De aanvraag die er nog
li gt, behelst het orga ni seren van een serie politi eke
bijeenkomsten, op een ludieke mani er en samen
met anderen en de med ia. Dat lijkt erop. Afdelingen moeten over hun eigen schadu w heen springen, zoe ken naa r nieuwe wege n. We willen met
het fo nds nadru kke lij k de creativiteit stimuleren
en bijdragen aan de versterkin g van het activisme
van de SP.'
Hebben j ullie he lemaa l de vrije hand? ' We zij n
een commjssie van de partijraad, en dus daaraan
verantwoordin g schuldi g. M aar dat is wel controle
achteraf. Tot een bedrag va n 15 .000 gulden zijn
we vo lledi g bevoegd om besliss ingen te nemen.
B ij grotere bedragen is afges proken dat we overleggen met het partijbestuur. En vindt een afdeling
dat een aa nvraag ten onrechte is afgewezen, dan
kan ze in beroep gaa n bij de commissie die daarvoor is ingesteld .'

Nieuwe afdelingen vooral
doorgelicht op activiteiten
Naast het fonds bij zo ndere projecten gaat de commissie afdelin ge n ook over de toelating va n nieuwe afdelingen en afde Lingen in oprichting, over
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te gek'

Het. afdelingsteam
gaat vooral problemen
voorkómen

het wel of niet meedoen aa n plaatselijke verkiezingen en over het opheffen van 'dode' afdelingen .
Een verschilmet het fonds is dat de commissie bij
deze zaken slechts een ad viserende taak heeft. De
partijraad beslist. Inmiddels heeft de commissie
pos itief geadviseerd over de toel ating van Reiderland als afdeling en Amersfoort en Apeldoorn als
afdeling i.o. Waarnaar kijken jullie hierbij ? Van
den Broek: 'Bij Reiderl and zaten we met een bijzo ndere situatie vanwege het verschil in de eisen
vóór en ná het congres. Maatgevend voor de toekomst is dat advies dus niet. Voor ons zijn natuurlijk de eisen een gegeven zoals het congres die
vastgesteld heeft. Verder kijken we vooral naar de
ontpl oo ide activite iten, de plannen voor nieuwe
activiteiten, de bestuurssamenstelling en de visie
va n de afdeling op haar toekomst. In gesprekken
met de toekomstige bestuursleden, de moederafdeling en de di stricts voorzitter vormen wij ons een
beeld. Is dat posi tief, en wordt voldaan aan de harde eisen in de statuten, dan zullen wij positief adviseren. Bij afdelingen in oprichting wegen de statutaire eisen minder zwaar. Maar er zal wel een
reali stisch plan moeten zij n om op redelijke termijn daaraan te voldoen .'
Alle aanv ragen voor de commissie moeten gericht
worden aan de secretaris van de prutijraad, Nico
Heijmans. Hij zorgt voor doorsturing naar de commis ie en hij deelt de beslissingen en adviezen van
de comm issie mee aan de aanvragers. Aanvragen
voor de erkenning als afdeling moeten twee maanden vóór de eerstkomende partijraadsvergadering
ingediend zijn om op die vergadering tot een beslissing te kunnen leiden. De commissie heeft maximaal vijf weken nod ig voor een advies over dergelijke aanvragen. Gaat het om bijdragen uit het fond s
bijzondere projecten, dan zal de bes li ssing in de regel sneller vaJJen. Van den Broek: ' We zijn flexibel
en behandelen een spoedeisend verzoek snel. Dat
komt wel goed. Wat nu belangrijk is, is dat afdelingen aa n de gang gaan met opvallende zaken. Het is
ons niet gauw te gek. Er kan heel veel, als je maar
creatief over activiteiten nadenkt.'
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' Voor advies en bijstand aan afdelingen wordt door de landelijke partij een afde lingsondersteuningsteam: opgezet.' Zo besloot het achtste congres van de
SP op 1 mei. Het team staat inmiddel s in de steigers, maar
wel onder een iets andere
naam : afdeliligsteam. Vanaf 1
januari 2000 zal het actief zijn .
Hans van Hooft jr. , lid van het
dagelijks b es~ uur van de SP,
verzorgt dan de coördinatie. De
contacten met de afdelingen
zullen een taak zijn voor de beroepskrachten : Nico Heijmans
(voorzitter Den Bosch , raadsen statenlid) en Hans van Leeuwen (voorzitter Leidschendam ,
raadslid en lid: van het partijbestuur). ' Met de nieuwe naa m
leggen we het acce nt op de juiste plaats' , verpuidelijken Heijmans en Van' Leeuwen. 'Niet
het ondersteunen van afdelingen met problemen is onze
hoofdtaak, maar zorgen dat afdelingen van elkaar kunnen leren. Er is heel veel kenni s en
ervaring binnen de partij. En
toch hebben afdelingen en fracties vaak terecht het idee dat ze
opnieuw het zwarte garen moe-

ten uitvinden.' Concrete taken
die het afdelingsteam op zich
neemt zijn onder andere het uitwerken van de informatie van
de 'oktoberweekenden ' tot een
kaderscholing voor alle bestuursleden en het opzetten va n
een database met prakti sche informatie voor afdelingen en
fracties. Heijmans: 'Het congres heeft besloten dat er veel
werk gemaakt moet worden
van de vers terking van de basis
van de partij. Dat zal ons werkterrein zijn, waarbij we vooral
problemen willen voorkómen ,
in pl aats van op lossen.' Maar
wat als afdelingen toch moeilijkheden hebben waar ze zelf
geen raad mee weten ? ' Dan
zijn en blijven de districten de
eerst aangewezen plek om het
probleem aa n te kaarten. Wij
gaan niet de taak van de districtsvoorzitter
overnemen.
Maar biedt ook dat geen soelaas, dan moeten afdelingen
ons vooral bellen. Als ze maar
beseffen dat wij vanaf hier niet
even de problemen kunnen oplossen. Wat we wel kunoen
doen, is samen met een afdeling het probleem scherp zien
te krij ge n en na te gaan wat een
mogelijke oplossing kan zijn.
Ook kunnen we gedurende een
vooraf afgesproken periode een
afdeling begeleiden. Maar duidelijk moet zijn dat het vooral
de afdeling zelf is, die zijn probleem oplost.'
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