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Amersfoort, 10 september 2015

VOORBEREIDING XXI CONGRES: WE GAAN HET DOEN!

Beste partijgenoot,

Allereerst wil ik je namens de congrescommissie hartelijk bedanken voor de bespreking van het eerste congresstuk en 
voor jullie uitvoerige verslagen daarvan.

Het is goed in die verslagen te lezen dat de meeste afdelingen deze gelegenheid hebben aangegrepen om niet alleen de 
landelijke partij tegen het licht te houden maar ook de afdeling, de regio en de provincie.

Voor de goede orde: dit verslag was een verslag van de congrescommissie over de periode juni 2012 t/m mei 2015 en is 
niet amendeerbaar op het congres. Het zal daar wel ter vaststelling in stemming worden gebracht.

Met de vele reacties die we ontvangen hebben op het eerste stuk, hebben we zoveel als mogelijk rekening gehouden bij 
het opstellen van het tweede stuk voor het congres, ‘We gaan het doen!’. 
Je treft het hierbij aan. Het stuk is samengevat in de eveneens bijgevoegde resolutie. Alleen deze resolutie is amendeer-
baar.

Verder tref je in de bijlage aan het voorstel van de congrescommissie en het partijbestuur voor de dertien rechtstreeks 
door het congres te kiezen leden van het partijbestuur (inclusief voorzitter en algemeen secretaris), evenals de lijst met 
leden die zichzelf hebben gekandideerd, maar niet voorgedragen worden.

Tot slot vind je in de bijlage enkele voorstellen voor aanpassing van de statuten en een aantal reglementen.

De verdere procedure ziet er als volgt uit: 
Tot 25 september hebben de afdelingen de gelegenheid het stuk ‘We gaan het doen!’, de resolutie, de voorstellen voor 
aanpassing van de statuten en een aantal reglementen en het voorstel voor de rechtstreeks door het congres te kiezen 
leden van het partijbestuur, te bespreken.  27 september om 12.00 uur moet de reactie van de afdeling binnen zijn bij 
de congrescommissie.

Vervolgens buigen de regioconferenties van 10 en 17 oktober zich over de stukken. Ook daarvan wordt verslag op-
gemaakt dat ook naar de congrescommissie wordt opgestuurd. Deze conferenties zijn te beschouwen als de eerste 
termijn van het debat over de congresstukken.

Tot uiterlijk 21 oktober kunnen wijzigingsvoorstellen en moties (op een nader bekend te maken voorgeschreven wijze) 
worden ingediend.



De congrescommissie gaat zich buigen over alle reacties en komt op 30 oktober met een reactie op inbreng van de 
afdelingen en met een nota van wijziging op de resolutie. 

De reactie en de nota van wijziging kunnen dan in de periode 2 tot en met 11 november door de afdeling beoordeeld 
worden, net als het preadvies op de ingediende wijzigingsvoorstellen en moties.

Vanaf 20 november staan alle stukken op SPnet. Zo snel mogelijk daarna worden ze samen met een uitnodiging 
opgestuurd naar de afgevaardigden.

Nota bene: alle (andere) relevante data in verband met de congresvoorbereiding staan, netjes op een rijtje, op SPnet.

Zoals je ziet is het, zoals altijd, een intensieve voorbereiding van het congres. We willen recht doen aan alle leden die 
de moeite nemen zich in te zetten voor en mee te denken over de beste toekomst voor onze partij. Maar dit betekent 
wel dat het zaak is om nú te zorgen (als je dat niet al gedaan hebt) dat de ledenvergaderingen gepland worden en de 
deelnemers worden uitgenodigd. Overigens, de leden van de congrescommissie zijn graag bereid om op de ledenverga-
deringen een toelichting te komen geven op alle stukken.

Misschien overbodig te zeggen, maar ik wil tot slot nog eens benadrukken dat de congrescommissie erg geïnteresseerd 
is in de concrete suggesties die in de afdelingen leven om de partij op alle niveaus te versterken.

Veel wijsheid en… plezier bij de voorbereiding van het congres!

Strijdbare groet,

Jan Marijnissen
voorzitter


