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VOORWOORD 
Beste deelnemer aan het XXI congres van de SP,

Zaterdag 28 november komen we bijeen in Maarssen. Daar gaan we na een lange voorbereiding ons congres 
afronden. We zullen onder andere de definitieve versie vaststellen van onze congresresolutie  
‘We gaan het doen’. Daarnaast kiezen we een nieuwe partijvoorzitter en stemmen we over de kandidaten 
voor de post van algemeen secretaris en 11 door het congres te kiezen algemene bestuursleden. Zij zullen 
samen met de al door de regioconferenties gekozen regiovertegenwoordigers na het congres het nieuwe 
Partijbestuur vormen. 

De tweede versie van de ontwerpresolutie, waarin eerdere opmerkingen uit afdelingen en regioconferenties 
verwerkt waren, is begin deze maand in onze partijafdelingen besproken. 

Een aantal afdelingen heeft nog wijzigingsvoorstellen (amendementen) ingediend op deze tweede versie van 
de congresresolutie (van oktober 2015). Die voorstellen tref je in deze bundel aan. Ze zijn allemaal voorzien 
van een advies en doorgaans ook nog van een korte toelichting van de congrescommissie. In enkele gevallen 
is daarvan afgezien omdat het advies voor zich spreekt.

Van de ingediende wijzigingsvoorstellen neemt de congrescommissie er 42 over. Daardoor worden  
21 andere amendementen volgens de congrescommissie overbodig omdat ze qua strekking vergelijkbaar  
zijn met de inhoud van de overgenomen voorstellen. Het betreft de volgende voorstellen:

4/12/16/20/21/33/34/35/38/54/55/70/77/80/83/84/91/114/115/119/124/129/136/139/
142/152/155/156/157/171/176/184/188/194/200/201/202/203/204/207/208/222
(overgenomen door congrescommissie); 

15/28/82/92/93/138/158/160/165/167/173/180/186/189/202/203/204/206/208/212/
224 (overbodig vanwege overname vergelijkbare amendementen).

Deze wijzigingsvoorstellen worden verwerkt in de definitieve tekst van de congresresolutie en hoeven niet in 
stemming te worden gebracht op het congres (tenzij tien of meer afdelingen daar alsnog om vragen). Verder 
wordt een aanzienlijk aantal wijzigingsvoorstellen door de congrescommissie als ‘tekstueel’ aangemerkt. 
Over deze voorstellen hoeft het congres niet te stemmen. Zij zullen meegenomen worden bij de eind redactie 
van de definitieve congresresolutie, die na het congres ter bekrachtiging aan de Partijraad wordt voorgelegd. 

Het betreft de volgende amendementen:

7/8/13/18/23/31/36/37/49/58/59/60/66/69/74/75/78/101/103/108/111/126/127/137/
153/162/182/187/195/199/209/216/223

Door een aantal afdelingen zijn moties ingediend. Moties zijn richtinggevende uitspraken van het congres 
over kwesties die niet in de congresresolutie worden besproken (daarvoor konden immers amendemen-
ten worden ingediend). Moties die wel ingingen op onderdelen van de ontwerpresolutie zijn merendeels in 
overleg met de indieners alsnog als amendement aangemerkt en als zodanig behandeld door de congres-
commissie. Waar dat niet het geval is, verklaart de congrescommissie ze buiten de orde van het congres. 
Dit brengt ons op een totaal van 17 moties die passen binnen de orde van het congres en waarover wordt 
gestemd. 

Mochten er nog vragen zijn, dan wil ik die natuurlijk graag beantwoorden. 

Met vriendelijke groet,

Hans van Heijningen,  
algemeen secretaris 
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1 • Amendement nr. 88, hoofdstuk 1, pagina 2, 
regel 24

Ingediend door afdeling Amstelveen, Eindhoven, 
Harderwijk, Haarlem en Castricum.

AMENDEMENT TEKST
‘Onder andere door het versterken van de positie 
van het midden- en kleinbedrijf.’

Toelichting
Deze zinsnede toevoegen achter de zin in regel 24, 
achter het woord multinationals. Het MKB is be-
langrijk voor de SP en de SP is belangrijk voor het 
MKB. ‘Hart voor de zaak’ is immers niet voor niets 
opgesteld.

ADVIES: AFWIJZEN
Te specifiek: de resolutie is geen verkiezings-
programma. 

2 • Amendement nr. 11, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 6

Ingediend door afdeling Utrecht, Haarlem,  
Velsen, Zoetermeer, Gouda en Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
‘Onze alternatieven voor een beter Nederland en 
een betere Wereld’ vervangen door ‘Onze strijd 
voor een socialistische samenleving’.

Toelichting
De titel van het eerste hoofdstuk van de resolutie  
is behoorlijk nietszeggend. Wat is een beter  
Nederland en wil iedereen dat niet? ‘Beter’  
impliceert bovendien dat het al goed is. 
Met de nieuwe titel laten we zien dat we strijdvaar-
dig zijn en bovendien laten we zo duidelijk zien dat 
wij niet zomaar een partij zijn met zomaar alter  na-
tieven en ideeën, maar dat we de Socialistische 
Partij zijn.

ADVIES: AFWIJZEN
In ons beginselprogramma ‘Heel de mens’ om-
schrijven we de kern van ons socialisme: mense-
lijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. 
De strijd daarvoor is permanent en wordt steeds 
gebaseerd op onze rationele analyse van het 
 kapitalisme, die ons de concrete alternatieven voor 
een beter Nederland en een betere wereld oplevert. 
Denken in blauwdrukken voor een ‘socialistische 
samenleving’ doen we bewust niet. 

3 • Amendement nr. 226, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 6

Ingediend door afdeling Noordoostpolder.

AMENDEMENT TEKST
De tekst: ‘ONZE ALTERNATIEVEN VOOR EEN 
BETER NEDERLAND EN EEN BETERE WERELD’ 
aanpassen in: ‘ONZE STRIJD VOOR EEN SOCIALE 
SAMENLEVING’.

Toelichting
Wij zijn het eens met de toelichting van amende-
ment nr. 11: ‘De titel van het eerste hoofdstuk van 
de resolutie is behoorlijk nietszeggend. Wat is een 
beter Nederland en wil iedereen dat niet? ‘Beter’ 
impliceert bovendien dat het al goed is.’
Alleen vinden wij ‘Een sociale samenleving’ beter 
staan dan ‘socialistische samenleving’. 

ADVIES: AFWIJZEN
Zie toelichting bij wijzigingsvoorstel 11. 

4 • Amendement nr. 12, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 9

Ingediend door afdeling Utrecht, Harderwijk, 
Haarlem, Eindhoven, Oude IJsselstreek, Zoeter-
meer, Gouda, Rotterdam, Stede Broec, Wormer-
land, Venlo, Den Bosch, Oirschot en Veldhoven.

AMENDEMENT TEKST
‘maatschappelijke tweedeling’ toevoegen na  
‘teruggang’.

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
Tekstvoorstel: toevoegen na ‘teruggang’  
‘maatschappelijke ongelijkheid’. 

5 • Amendement nr. 128, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 10

Ingediend door afdeling Ede, Oude IJsselstreek, 
Zoetermeer, Noordoostpolder, Velsen, Gouda, 
Veldhoven, Rotterdam en Oirschot.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: ‘en ernstige schade aan het milieu 
 toegebracht’ (‘en’ voor ‘publieke’ weghalen).

Toelichting
Omdat hoofdstuk 1 over de algemene motieven 
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van de SP gaat is deze toevoeging op deze plaats 
om het compleet te maken. Sterker nog: een aparte 
paragraaf over milieu en leefomgeving zou zeker 
verantwoord zijn, zoals andere afdelingen ook al 
hebben gevraagd.

ADVIES: AFWIJZEN
Duurzaamheid en natuur en milieu worden vermeld 
in 1.4.2 en 1.4.10. 

6 • Amendement nr. 13, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 12

Ingediend door afdeling Utrecht en Gouda.

AMENDEMENT TEKST
‘minder overheid’ vervangen door ‘minder demo-
cratie’.

Toelichting
We zijn niet per se voor meer overheid. We zijn 
voor het democratiseren van de samenleving en de 
economie. De overheid is daar niet altijd de beste 
manier voor.

ADVIES: AFWIJZEN
Het gaat hier om de verhouding tussen ‘markt’ en 
‘overheid’.  

7 • Amendement nr. 237, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 12

Ingediend door afdeling Harlingen.

AMENDEMENT TEKST
‘Wij verzetten ons als Socialistische Partij’ is slecht 
Nederlands, vervangen door ‘De Socialistische 
Partij verzet zich’.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

8 • Amendement nr. 153, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 13

Ingediend door afdeling Maastricht, Zoetermeer 
en Noordoostpolder.

AMENDEMENT TEKST
‘We zijn tegen’, i.p.v. ‘we verklaren ons tegen.’

Toelichting
Klinkt beter.

ADVIES: AFWIJZEN

Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad.
 
9 • Amendement nr. 154, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 14

Ingediend door afdeling Maastricht.

AMENDEMENT TEKST
‘asociale’, ‘kortzichtige’, ‘onverantwoorde’ en ‘op-
rukkende’ weglaten.

Toelichting
Er staan nu te veel negatieve bijwoorden in het stuk.

ADVIES: AFWIJZEN
Het betreft negatieve ontwikkelingen, die we met 
deze woorden omschrijven. 

10 • Amendement nr. 191, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 16

Ingediend door afdeling Velsen.

AMENDEMENT TEKST
Aanvullen met: ‘Wij strijden (daarom) voor het 
afschaffen van het privaateigendom van de produc-
tiemiddelen, van banken, grond en grondstoffen ten 
behoeve van het gemeenschapsbezit en de pro-
ductie van voor het leven en milieu noodzakelijke 
producten.’
Toelichting
Na decennia van neoliberale politiek denken we 
soms in weemoed terug naar de korte fase van we-
deropbouw en uitbouw van de verzorgingsstaat in 
de ‘Rijnlandse’ variant van het kapitalisme, als een 
verworvenheid door strijd van de georganiseerde 
arbeidersbeweging. De restauratie van de ‘al-
leenheerschappij’ van het kapitaal leert ons de les 
dat we het kapitalisme niet moeten temmen maar 
vernietigen. 

ADVIES: AFWIJZEN
Voorstel wijkt af van beginselprogramma ‘Heel de 
mens’. 

11 • Amendement nr. 156, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 18

Ingediend door afdeling Maastricht en De Bilt.

AMENDEMENT TEKST
‘rampzalige’ en ‘doordachte’ weglaten.

Toelichting
Teveel bijwoorden.
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ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

12 • Amendement nr. 166, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 18

Ingediend door afdeling Maastricht.

AMENDEMENT TEKST
Naast ons noodzakelijk verzet tegen de (rampzalige) 
gevolgen van het kapitalisme voor onze bescha-
ving, plaatsen we onze (doordachte) alternatieven 
(op korte en middellange termijn), gefundeerd op de 
klassieke socialistische uitgangspunten: (internatio-
nale) solidariteit en de verheffing van het volk d.m.v. 
de kunsten.

Toelichting
Wij missen in de resolutie een notitie over de 
belangrijke functie van kunst en cultuur voor het 
socialisme. Het kapitalistisch-liberale systeem zal 
pogen de kunsten te reduceren tot simpel amuse-
ment (vercommercialisering) onder het motto: Geef 
ze brood en spelen.
Voor socialisten zijn de kunsten een belangrijk 
instrument om het volk te verheffen. Immers, het 
volk dat makkelijk toegang heeft tot goede kunst 
zal zich kritischer opstellen, en beter in staat zijn 
maatschappelijke situaties te beoordelen. De twee 
socialistische speerpunten, solidariteit (meer mate-
rialistisch) en verheffing van het volk (meer geeste-
lijk), gaan hand in hand en zullen stapje voor stapje 
leiden tot de maatschappij die ons voor ogen staat 
zoals beschreven in ‘Heel de mens’.

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
Tekstvoorstel: ‘1.4.11 het bewaken van ons cultu-
reel erfgoed, het beschermen en bevorderen van 
actieve en passieve deelname aan kunst en cultuur, 
het behoud van pluriforme media en een sterke pu-
blieke omroep, en het garanderen van vrije toegang 
tot cultuur en informatie (waaronder het internet)’. 

13 • Amendement nr. 14, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 19
Ingediend door afdeling Utrecht, Noordoostpol-
der, Velsen, Gouda, Stede Broec en Den Bosch.

AMENDEMENT TEKST
‘doordachte’ vervangen door ‘realistische’.

Toelichting
Andere partijen zullen ongetwijfeld ook heel veel 
nadenken over hun alternatieven. We moeten niet 
alleen goed nadenken, maar onze alternatieven 
moeten ook realistisch zijn en dat moeten we uit-
stralen.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

14 • Amendement nr. 53, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 19
Ingediend door afdeling Velsen, Haarlem, Zoeter-
meer, Wormerland, West-Friesland Oost en Stede 
Broec.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: ‘De geldeconomie gebaseerd op 
 particuliere toe-eigening van de meerwaarde van 
de arbeid moet plaats maken voor een kwaliteits-
economie gebaseerd op gemeenschapsbezit.’

Toelichting
Decennia van neoliberale kapitalistische politiek, 
uitlopend in een zware financiële en economische 
crisis, doen haast terugverlangen naar een Rijn-
lands bestel. De SP wil het kapitalisme niet temmen 
maar ermee breken. 

ADVIES: AFWIJZEN
Wijkt af van beginselprogramma ‘Heel de mens’. 

15 • Amendement nr. 121, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 19

Ingediend door afdeling Zoetermeer, Harderwijk, 
Gouda, Rotterdam, Wormerland en Almere.

AMENDEMENT TEKST
‘...op korte en middellange termijn...’ wijzigen in: ‘...
op korte, middellange en lange termijn...’

Toelichting
Dit Congres leent zich er bij uitstek voor om niet al-
leen voor korte en middellange termijn te
schetsen wat we met de samenleving willen, maar 
ook om een punt op de horizon te zetten waar we 
op lange termijn met elkaar naar toe willen.

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor voorstel 16. 

16 • Amendement nr. 238, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 19

Ingediend door afdeling Harlingen.

AMENDEMENT TEKST
‘middellange’ vervangen door ‘langere’.
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Toelichting
Middellange sluit de lange termijn uit en de wereld 
verbeteren red je niet op middellange termijn.

ADVIES: OVERNEMEN 

17 • Amendement nr. 15, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 23

Ingediend door afdeling Utrecht, Haarlem, 
Velsen, Purmerend, Zoetermeer, Harderwijk, 
Gouda, Stede Broec, Noordoostpolder en Den 
Bosch.

AMENDEMENT TEKST
Weghalen ‘financiële’.

Toelichting
We zijn tegen elke vorm van kapitalisme. 

ADVIES: AFWIJZEN
Aanduiding is bewust gekozen. 

18 • Amendement nr. 122, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 23

Ingediend door afdeling Zoetermeer, Velsen, 
Gouda en Venlo.

AMENDEMENT TEKST
‘...bestrijden...’ vervangen door: ‘...breken...’

Toelichting
We willen niet dat de macht van het grootbedrijf 
een beetje wordt ingeperkt maar dat die
macht gebroken wordt en dat het primaat bij de 
politiek komt te liggen.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

19 • Amendement nr. 129, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 23

Ingediend door afdeling Ede en Gouda.

AMENDEMENT TEKST
Graag i.p.v. ‘financiële kapitalisme en oppermachti-
ge multinationals’ vermelden: ‘oppermachtige grote 
ondernemingen, waaronder ook financiële instellin-
gen’. (‘het’ in r23 kan dan weg.)

Toelichting
Daarmee wordt de tekst duidelijker, zijn dubbele za-
ken vermeden en worden ook volledig Nederlandse 
grote bedrijven mee inbegrepen.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering.  

20 • Amendement nr. 253, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 25

Ingediend door afdeling Utrecht.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: ‘Waarbij we ook rekening houden met 
duurzaamheid bij het inkoopbeleid van materialen 
voor onze eigen partij.’

Toelichting
We moeten ervoor zorgen dat de materialen die 
wij als SP gebruiken voor onze campagnes ook op 
een humane manier geproduceerd zijn. De ma-
terialen die we gebruiken moeten dan ook geen 
onaanvaardbare belasting betekenen voor natuur 
en milieu.

ADVIES: OVERNEMEN 

21 • Amendement nr. 197, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 26

Ingediend door afdeling Delft en Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
De tekst ‘omdat die leidt tot onaanvaardbare 
aantasting van natuur en milieu;’ vervangen door 
‘omdat die leidt tot klimaatverandering en een on-
aanvaardbare aantasting van natuur en milieu;’

Toelichting
Duurzaamheid, natuur en milieu en klimaatveran-
dering zijn met name voor jongeren belangrijke 
onderwerpen. We willen ‘klimaatverandering’ graag 
expliciet noemen. Omdat we zo aangeven dit als 
een probleem te zien en er ook tegen willen strijden.

ADVIES: OVERNEMEN 

22 • Amendement nr. 239, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 26

Ingediend door afdeling Harlingen.

AMENDEMENT TEKST
Na ‘tot’ invoegen: ‘verspilling en’

Toelichting
De groei die in regel 25 wordt genoemd leidt ook en 
vooral tot verspilling.

ADVIES: AFWIJZEN
Wordt al genoemd in 1.1. 
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23 • Amendement nr. 150, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 27
Ingediend door afdeling Zaltbommel.

AMENDEMENT TEKST
Vervang ‘het individu’ door ‘de individuele mens’.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad.
 
24 • Amendement nr. 270, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 27

Ingediend door afdeling Zaanstreek en Wormer-
land.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen als extra punt na 1.4.3: ‘Het bestuur 
gaat in 2016 een standpunt uitdragen over een door 
de SP gewenste staatsvorm’.

Toelichting:
Er staat geen woord over een gewenste staatsvorm 
in de resolutie. Een staatsvorm waarin (een ver-
tegenwoordiging van) het volk de hoogste macht 
heeft, heeft een overwegende invloed op het rege-
ringsbeleid.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. Staat al sinds 1999 in beginselprogram-
ma ‘Heel de mens’, hoofdstuk ‘Een democratische 
maatschappij’. 
 
25 • Amendement nr. 185, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 30

Ingediend door afdeling Amsterdam, Velsen, 
Capelle aan den IJssel, Harlingen, Den Bosch en 
Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
1.1.4 ‘het emanciperen van de factor arbeid’ wijzi-
gen in: ‘ervoor strijden dat de zeggenschap over de 
arbeid in handen komt van de werknemers’. 

Toelichting
Hoe bondig Jan Marijnissen dit ook formuleerde in 
2009, vrijwel niemand zal zomaar begrijpen
wat ‘het emanciperen van de factor arbeid’ bete-
kent. Daarom is het belangrijk dit te vertalen
naar gewone mensentaal. Als je zegt: ‘er voor strij-
den dat de zeggenschap over de arbeid weer
terug komt naar de werknemers’ begrijpt iedereen 
wat je bedoelt. 

ADVIES: AFWIJZEN
Wijkt af van beginselprogramma ‘Heel de mens’. 

26 • Amendement nr. 195, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 30

Ingediend door afdeling Velsen en Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: ‘opdat naast looneisen en arbeidsvoor-
waarden wordt ingezet op de strijd voor fundamen-
tele zeggenschap voor werknemers en een horizon-
tale democratische organisatie van het werk’. 

Toelichting
De ontwikkeling van een sterke en strijdbare vak-
beweging is het belangrijkste wapen in handen van 
de gemeenschap om de democratie en de menselij-
ke waardigheid, gelijkwaardigheid en de solidariteit 
te bevorderen. 

ADVIES: AFWIJZEN
Te specifiek; wij bepalen niet wat de vakbeweging 
moet doen. 

27 • Amendement nr. 17, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 31
Ingediend door afdeling Utrecht, Dordrecht, 
Zoetermeer, Velsen, Rotterdam en Stede Broec.

AMENDEMENT TEKST
1.4.5 vervangen door: ‘Het in publieke handen 
houden en brengen van nutsbedrijven, openbaar 
vervoer, infrastructuur, zorg en onderwijs.’

1.4.6 schrappen.

Toelichting
Zorg en onderwijs uit punt 1.4.6 uit de resolutie 
horen ook in dit rijtje thuis. Het gaat erom dat deze 
voorzieningen in publieke handen blijven in plaats 
van dat ze bij private bedrijven met een winst-
oogmerk terecht komen. Dat betekent niet dat 
ze dan ook meteen door een overheid geregeld 
moeten worden. Uiteindelijk zouden we willen dat 
de mensen het samen op een eerlijke manier demo-
cratisch kunnen regelen. Het in ‘publieke handen’ 
houden geeft daarvoor ruimte.

ADVIES: AFWIJZEN
Tekst 1.4.5 en 1.4.6 komt uit ‘Heel de mens’. 
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28 • Amendement nr. 26, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 31

Ingediend door afdeling Brielle, Hellevoetsluis, 
Dordrecht, Harderwijk, Zoetermeer, Diemen, 
Gouda, Rotterdam, Stede Broec, Leiden en  
Den Bosch.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: ‘sociale woningbouw en ziektekosten-
verzekeringen’.

Toelichting
Sociale woningbouw en ziektekostenverzekeringen 
zijn natuurlijk ook van openbaar nut, maar wij zou-
den ze toch graag specifiek benoemd willen zien.

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor voorstel 38. Vanouds is groot deel 
sociale woningbouw in beheer bij woningcorpo-
raties. Daarin willen wij meer zeggenschap voor 
huurders, geen overheveling naar staat. 

29 • Amendement nr. 45, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 31

Ingediend door afdeling Dordrecht, Zoetermeer, 
Velsen en Gouda.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: ‘banken en farmaceutische industrie’.

Toelichting
Deze grote organisaties horen ook thuis in het rijtje, 
daar zij verantwoordelijk zijn voor grote maatschap-
pelijk effecten op het gebied van individuele kansen 
en gezondheid en deze niet in handen mogen zijn 
van op winst beluste aandeelhouders.

ADVIES: AFWIJZEN
Wijkt af van beginselprogramma ‘Heel de mens’. 

30 • Amendement nr. 123, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 31

Ingediend door afdeling Zoetermeer en Velsen.

AMENDEMENT TEKST
toevoegen: ‘...en de gehele publieke sector en de 
cruciale en vitale sectoren van de economie’.

Toelichting
We willen niet alleen nutsbedrijven, openbaar ver-
voer en infrastructuur in publieke handen brengen 
maar de gehele publieke sector. Als we daarnaast 

de economie willen democratiseren, dan zullen 
we die economie ook in publieke handen moeten 
 brengen. Anders krijg je democratie over ander-
mans eigendom, en wel ergens democratisch over 
mee mogen beslissen maar niet de vruchten van 
dat eigendom mogen plukken.

ADVIES: AFWIJZEN
Wijkt af van beginselprogramma ‘Heel de mens’. 

31 • Amendement nr. 240, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 31

Ingediend door afdeling Harlingen.

AMENDEMENT TEKST
‘Brengen’ veranderen in ‘terugbrengen’. 

Toelichting
Nutsbedrijven zijn al vermarkt en wij moeten ze wil-
len terugbrengen in publieke handen.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

32 • Amendement nr. 130, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 32
Ingediend door afdeling Ede, Zoetermeer, Gouda 
en Stede Broec.

AMENDEMENT TEKST
Graag toevoegen: ‘en deze sectoren voor iedereen 
toegankelijk maken’.

Toelichting
Het gaat juist om het daadwerkelijk gebruik van 
deze voorzieningen door alle lagen van de samen-
leving.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. Is al ons uitgangspunt. 

33 • Amendement nr. 186, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 32

Ingediend door afdeling Amsterdam, Velsen en 
Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen aan de zin: ‘het onder direct toezicht 
van de overheid houden en brengen van zorg
en onderwijs; bureaucratie en rendementsdenken 
willen we stoppen door verdergaande
democratisering en zeggenschap van onderop te 
organiseren in deze sectoren’.
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Toelichting
Bureaucratie en marktwerking in de zorg en het 
onderwijs stoppen we niet door deze sectoren
alleen maar in handen en controle van de overheid 
te brengen. We weten uit het verleden, toen
grote delen van zorg en onderwijs onder controle 
stonden van de overheid, dat er geld verspild
is en de kwaliteit onder de maat bleef. 

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
Tekstvoorstel: toevoegen na ‘zorg en onderwijs’ 
‘ bureaucratie tegengaan en democratisering van 
deze sectoren bevorderen’.  

34 • Amendement nr. 200, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 32

Ingediend door afdeling Noordoostpolder en 
Dronten.

AMENDEMENT TEKST
De tekst: ‘Het onder direct toezicht van de overheid 
houden en brengen van zorg en onderwijs’ ver-
vangen door ‘het onder staatstoezicht brengen en 
houden van banken, zorg en onderwijs’.

Toelichting
In de visie wordt niks gezegd over het bankwezen. 
De nieuwe formulering is volgens ons sterker. 
We hebben in onze standpunten een duidelijk ver-
haal staan bij het bankwezen waarbij deze zin beter 
aansluit.

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
Tekstvoorstel: toevoegen voor ‘zorg en onderwijs’ 
‘banken’.  

35 • Amendement nr. 269, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 32

Ingediend door afdeling Zaanstreek, Rotterdam, 
Wormerland en Veldhoven.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen als extra punt na 1.4.11: ‘In 2016 pre-
senteert het bestuur een SP-visie over de aanpak 
van klimaatverandering, duurzaamheid en leef-
omgeving’.

Toelichting
Er wordt slechts in drie zinnen aandacht aan leef-
milieu en duurzaamheid besteed in de resolutie.
In het licht van het net verschenen rapport van de 
Wereldbank waarin een link gelegd wordt tussen 
klimaatverandering en een groei van de armoede 
in de wereld als gevolg van hittegolven of overstro-
mingen, zullen wij ons richten op het reduceren 

van onze fossiele voetafdruk. De nieuwe Rode 
voetafdruk, de redfootprint. Om die reden bestrij-
den wij alle voorstellen om de snelheidslimiet op 
de Nederlandse snelwegen te verhogen, investeren 
wij in duurzaamheid, hanteren wij strengere regels 
t.o.v. het milieu en stimuleren wij het ontstaan van 
een circulaire economie.

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
Aan een dergelijke notitie wordt gewerkt.
 
36 • Amendement nr. 242, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 32

Ingediend door afdeling Harlingen.

AMENDEMENT TEKST
‘Brengen’ veranderen in ‘terugbrengen’.

Toelichting
Nutsbedrijven zijn al vermarkt en wij moeten ze wil-
len terugbrengen in publieke handen.

ADVIES: Afwijzen
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

37 • Amendement nr. 204, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 33

Ingediend door afdeling De Bilt.

AMENDEMENT TEKST
‘opheffen’ i.p.v. ‘uitbannen’.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

38 • Amendement nr. 157, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 34

Ingediend door afdeling Maastricht en 
Zoetermeer.

AMENDEMENT TEKST
Na ‘leefsituatie’: ‘en het beschermen van de sociale 
volkshuisvesting’.

Toelichting
De volkshuisvesting expliciet opnemen, omdat dit 
van groot belang is.

NOTA VAN WIJZIGINGEN
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ADVIES: OVERNEMEN
Verbetering. 

39 • Amendement nr. 18, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 35

Ingediend door afdeling Utrecht en Harderwijk.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: ‘, zodat iedereen een eerlijke bijdrage 
levert aan het organiseren van onze samenleving;’.

Toelichting
Het verkleinen van de inkomens- en vermogens-
verschillen is niet een doel op zichzelf. We willen 
dat iedereen een eerlijke bijdraagt aan onze  
samenleving. Het verkleinen van die verschillen is 
een manier om dat doel te bereiken. 

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

40 • Amendement nr. 98, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 36

Ingediend door afdeling Rotterdam, Velsen, 
Zoetermeer, Harderwijk, Apeldoorn, Haarlem, 
Gouda en Den Bosch.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘Onze alternatieven verbreden’:
Wijzigen van punt §1.4.10 in de volgende punten 
1.4.10 t/m 1.4.13:
1.4.10 ‘het werken aan een duurzame samenleving 
en het tegengaan van klimaatverandering, bij ons 
en elders’;
1.4.11 ‘het bevorderen van internationale solidari-
teit, en het tegengaan van ongelijkheid en onder-
drukking overal ter wereld’;
1.4.12 ‘het bestrijden van discriminatie en racisme 
op grond van afkomst, religie of welke grond dan 
ook, en het bevorderen van de acceptatie en eman-
cipatie van vrouwen en LHBT’ers’;
1.4.13 ‘het garanderen van de privacy van men-
sen en het recht op toegang tot een open en vrij 
internet’.

Toelichting
Met dit voorstel voegen we een aantal punten toe 
die de aandacht van een grote linkse partij verdie-
nen, naast de onderwerpen die al genoemd worden 
die vooral betrekking hebben op de economie, de 
publieke sector en sociaaleconomische ongelijk-
heid. We willen klimaatverandering graag specifiek 
noemen; we willen meer aandacht voor internatio-
nale solidariteit (zie ook ons voorstel voor een in-
ternationaal secretariaat); voor discriminatie en o.a. 

homo-emancipatie; en willen laten zien dat we een 
partij zijn die staat voor een progressief ICT-beleid, 
privacy en bijvoorbeeld netneutraliteit.

ADVIES: AFWIJZEN
Al vermeld in 1.4.3, 1.4.10, 1.5.2, 10.5 en 10.6. 
Resolutie is geen verkiezingsprogramma. 

41 • Amendement nr. 260, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 36

Ingediend door afdeling Zuidplas.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen ‘het uitbannen van macht door patent-
misbruik’.

Toelichting
Zowel medicijnen als ook voedsel is vaak in handen 
van grote bedrijven die door patenten alle macht 
naar zich toe willen trekken.

ADVIES: AFWIJZEN
Te specifiek. Resolutie is geen verkiezingspro-
gramma. 

42 •Amendement nr. 261, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 36

Ingediend door afdeling Zuidplas.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen ‘Ons inzetten ter voorkoming van die-
renleed’.

Toelichting
Dierenwelzijn is niet alleen het feestje van de Partij 
van de Dieren.

ADVIES: AFWIJZEN
Valt onder strijd voor duurzaamheid, resolutie 1.4.2 
en 1.4.10.
 
43 • Amendement nr. 267, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 37

Ingediend door afdeling West-Friesland Oost.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: 1.4.11. ‘Vanuit het genderperspectief 
de sociale dimensie en gelijkwaardigheid benade-
ren. Door het genderperspectief te hanteren wordt 
dan niet vergeten het maatschappelijke verschil tus-
sen mannen en vrouwen weer te geven en zo beleid 
te veranderen.’
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Toelichting
GELIJKWAARDIGHEID IN BELEID – DE MENS 
CENTRAAL.
Metingen vanaf het jaar 1900 laten zien dat de 
meerderheid van de Nederlandse bevolking uit 
vrouwen bestaat (cijfers CBS). Dat is niet terug 
te zien in het Nederlandse beleid gedurende de 
laatste 115 jaar. De meeste wetgeving is vanuit het 
perspectief van mannen opgesteld. Na de Tweede 
Wereldoorlog begonnen vrouwen zich te roeren en 
eisten hun rechten op waardoor wetgeving werd 
aangepast. Vreemd is dat ondanks die bevolkings-
meerderheid emancipatie bij het minderhedenbeleid 
werd ondergebracht. Op die manier werden vrou-
wen als gelijkwaardige burger uit beeld gedraaid 
en heeft er geen daadwerkelijke verandering van 
beleid en uitvoering daarvan plaatsgevonden vanuit 
het perspectief van vrouwen. De Europese Unie 
nam het voortouw om af te stappen van het woord 
emancipatie, ging over op het begrip ‘gender’ dat 
de lading uitstekend dekt en nam dit op vele ma-
nieren op in haar beleid onder meer door richtlijnen. 
Echter, daar richtlijnen niet bindend zijn hebben de 
meeste lidstaten er in de praktijk veel te weinig en 
niet consequent invulling aan gegeven.

Gender
Het genderperspectief dwingt tot differentiatie want 
bij gender zijn de uitgangspunten; de rollen, posities 
in de samenleving van mannen en vrouwen en hun 
noden, kortom de wensen van mensen. In tegen-
stelling tot biologische verschillen kunnen maat-
schappelijke verschillen worden veranderd. 
Het feit dat vrouwen het grootste gedeelte van het 
onbetaalde werk voor hun rekening nemen, kan niet 
verklaard worden vanuit biologische gronden maar 
wel vanuit een ongelijke verdeling van betaald en 
onbetaald werk als gevolg van vastgeroeste ge-
woonten, normen en morele waarden. Vrouwen en 
mannen worden niet geboren met maatschappelijke 
rollen. Deze worden aangeleerd in een proces van 
socialisatie, zowel thuis, op school, in de kerk, in de 
media, of worden opgelegd door wetten, regelge-
ving, tradities en religieuze doctrines.

Gelijkwaardigheid
Niet minderwaardig, niet meerwaardig, maar 
gelijkwaardig. Dat houdt in dat wanneer vrouwen 
en mannen gelijke rechten en kansen hebben het 
gedrag, de aspiraties, de wensen en behoeften van 
vrouwen en mannen ook gelijkelijk gewaardeerd en 
gehonoreerd worden. Dat betekent dat er weder-
zijds respect is en dat er geen sprake is van gen-
derbepaalde overheersing of ondergeschiktheid. 
Voor het bereiken van gendergelijkwaardigheid is 
een verandering van de samenleving nodig, zodat 
genderspecifieke vooroordelen ten gunste van 

mannen niet langer bepalend zijn voor de structuren 
en het functioneren van de maatschappij. Dit vergt 
politieke veranderingen op alle niveaus van de sa-
menleving. Door gelijkwaardigheid verbonden aan 
gender op de politieke agenda te plaatsen wordt 
een eerste stap gezet.

Meten van het effect van gevoerd beleid 
Er gaat veel energie naar het stroomlijnen van 
interne processen en naar het verbeteren van de 
efficiency van het bestaande. Dat kan op zichzelf 
nuttig zijn, maar dan moet duidelijk zijn of via dat 
betere proces het gestelde doel behaalt wordt. 
Als in de zorg de wetgeving rond het PGB wordt 
veranderd, gaat het over efficiencywinst en de 
bezuinigingen die daarmee kunnen worden gerea-
liseerd. Maar niet over de fundamentele vraag hoe 
we er voor zorgen dat de mensen die dat nodig 
hebben ook de best mogelijke zorg kunnen krijgen. 
Niemand onderzoekt wat eigenlijk het beste werkt. 
Bijna nooit wordt gemeten of al die inspanningen 
ook hebben geholpen het doel te bereiken. Bij de 
overheid zou het maken van een maatschappelijke 
kosten-batenanalyse vanuit een genderperspectief 
standaard moeten zijn, voordat besluiten worden 
genomen. Transparantie over die kosten en baten 
komt de kwaliteit van de beslissingen ten goede en 
is derhalve goed voor de burgers. Zij krijgen meer 
inzicht in de achtergronden van genomen besluiten. 
Noodzaak is dat een beoordeling plaatsvindt of het 
gestelde doel wel is bereikt.

Centraal Bureau voor de Statistiek
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verza-
melt gegevens op huishoudens. Alleen op bepaalde 
onderwerpen wordt een onderverdeling m/v ge-
maakt. Zo komt een onjuist beeld tot stand. Om dit 
te verbeteren moeten alle statistische gegevens op 
de positie van vrouwen en mannen gespecificeerd 
worden. En dit geldt voor alle gegevens die verza-
meld worden. 

Doorbreken van vooroordelen en stereotypen
Het idee dat een man hoort te werken en de vrouw 
eigenlijk hoort te zorgen is nog steeds terug te 
vinden in maatschappelijke beelden en in de da-
gelijkse praktijk van het leven. Dit heeft niet alleen 
negatieve gevolgen, maar het is ook inefficiënt om 
de helft van het menselijk talent niet te benutten. 
Het wordt tijd om de focus te verleggen naar de 
échte verschillen tussen mensen. We zijn niet tot 
tradities veroordeeld. Niet door de natuur, niet door 
onze genen, niet door onze hormonen. Alleen onze 
vooroordelen en ons onderbewustzijn willen nog 
niet zo mee. 
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1616

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig, onze principes van menselijke waardig-
heid, gelijkwaardigheid en solidariteit impliceren het 
tegengaan van ongelijkheid en uitsluiting op grond 
van geaardheid, ras en levensovertuiging.

44 • Amendement nr. 4, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 37

Ingediend door afdeling Nuenen, Goirle,  Dongen, 
Veldhoven, Bergen op Zoom, Harderwijk, 
Roosendaal, Oss, Eindhoven, Velsen, Middel-
burg, Zoetermeer, Noordoostpolder, Gouda, 
Rotterdam, Wormerland, Den Bosch, Oirschot 
en Ede.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen na ‘bij ons en elders’ : 1.4.11 ‘het 
oproepen tot Nationale en Internationale strijd voor 
een duurzame ontwikkeling, het invoeren van alter-
natieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen, 
kortom de strijd voor behoud van de aarde, onze 
leefomgeving.
(N.B.: Dit amendement kan nog beter ingevoegd 
worden na 1.4.1 waardoor alle andere stellingen 
een nummer opschuiven.)

Toelichting
Socialisme is vanouds gebaseerd op klassenstrijd 
en op strijd tegen het kapitalisme en daarnaast op 
internationale samenwerking. Dat moet ook beslist 
zo blijven, want het kapitalisme en met name het 
neoliberalisme heeft ons niets dan ellende gebracht.
Maar we leven nu in de 21e eeuw. De situatie is dus 
geheel anders dan pakweg honderd jaar terug. En 
er moet dus ook iets worden toegevoegd aan de 
ideologische beginselen van toen en dat is zorg om 
en het behoud van onze planeet. 
Of zoals Obama het zegt: ‘Wij zijn de eerste genera-
tie die iets merkt van klimaatverandering 
en de laatste die hier iets aan kan veranderen. We 
hebben maar één thuis en één planeet. Er is geen 
plan B.’ In beide congresstukken ontbreekt echter 
een ‘natuur- en milieuparagraaf’ of een paragraaf 
‘Duurzame ontwikkeling’. Afdeling Nuenen pleit er 
dan ook voor om dit prominent te noemen. 

ARGUMENTEN:
Met name jongeren spreekt dit aan. Als zij op zoek 
gaan naar een partij die hen aanspreekt, moet dit 
meteen boven komen drijven. Het mag niet meer 
zo zijn dat dit alleen een item voor GroenLinks is. 
Alleen de mens centraal stellen binnen het socia-
lisme is vandaag de dag niet meer voldoende. Onze 
leefomgeving, het milieu, hoort daar onlosmakelijk 
bij. Hier speelt onze toekomst zich namelijk af.

ADVIES: AFWIJZEN
Is al onderdeel van resolutie in 1.4.2 en 1.4.10. 

45 • Amendement nr. 252, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 37

Ingediend door afdeling Leiden. 

Amendement tekst
1.4.11 toevoegen: ‘Het nastreven van een eerlijke 
verdeling van de vruchten van het menselijk intel-
lect’.

Toelichting
De tendens in de huidige wereld is om de immense 
waarde en rechten gecreëerd door innovaties en 
creatieve arbeid op het gebied van wetenschap, 
technologie en de kunsten te concentreren in han-
den van het mondiaal grootbedrijf. Dit amendement 
is bedoeld om vast te leggen dat de privileges van 
het intellectueel eigendom eerlijk verdeeld worden, 
voor iedereen toegankelijk blijven en het publieke 
belang dienen.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

46 • Amendement nr. 124, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 38

Ingediend door afdeling Zoetermeer, Velsen, 
Gouda en Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
1.5 wijzigen in: ‘Wij staan voor onze idealen en 
leveren ideeën voor een socialistische maatschappij 
in de toekomst. Dit vereist strijdbaarheid en vastbe-
radenheid.’ 

Toelichting
Op korte en middellange termijn streven we naar 
een menselijkere en socialere maatschappij, op 
lange termijn streven we naar een socialistische 
maatschappij. Dat staat ook zo in ons beginsel-
programma verwoordt. Ook voor de socialistische 
maatschappij op lange termijn dienen we ideeën 
aan te dragen hoe die er mogelijkerwijs uit zou kun-
nen zien.

ADVIES: AFWIJZEN
Wijkt af van beginselprogramma ‘Heel de mens’. 
Zie ook toelichting bij wijzigingsvoorstel 11. 
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47 • Amendement nr. 74, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 39

Ingediend door afdeling Waterland, Harderwijk 
en Gouda.
AMENDEMENT TEKST
‘en barmhartigheid’ toevoegen aan ‘Dat vereist 
strijdbaarheid en vastberadenheid’. Toelichting
Als we willen dat een maatschappij menselijker en 
socialer wordt dan hoort daar zeker ook barmhar-
tigheid bij.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering.
 
48 • Amendement nr. 91, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 39

Ingediend door afdeling Amstelveen en Gouda.

AMENDEMENT TEKST
Voor het woord ‘strijdbaarheid’ de woorden  
‘persoonlijke vrijheid’ invoegen.

Toelichting
Het gaat niet alleen om vrijheid ten opzichte van 
de economische orde, maar ook om vrijheid om je 
persoonlijk te kunnen ontplooien en ontwikkelen.

ADVIES: AFWIJZEN
Is al onderdeel van resolutie, in 1.4.3. 

49 • Amendement nr. 7, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 42

Ingediend door afdeling Winterswijk, Harderwijk, 
Oude IJsselstreek, Zoetermeer, Gouda, Stede 
Broec, Noordoostpolder en Beuningen.

AMENDEMENT TEKST
‘waar maar mogelijk’ veranderen in ‘waar mogelijk’.

Toelichting
We zoeken samenwerking waar dit mogelijk is; 
is het niet mogelijk dan geen samenwerking. Het 
woordje ‘maar’ is ons inziens dan overbodig.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

50 • Amendement nr. 99, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 42

Ingediend door afdeling Rotterdam, Velsen, 
Zoetermeer, Harderwijk, Apeldoorn, Haarlem en 
Gouda.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘Samenwerken om een meerderheid 
op te bouwen’:
Punt §1.5.2 vervangen door de volgende twee voor-
stellen:
1.5.2 ‘De SP kan het niet alleen: om een menselij-
kere en socialere samenleving te bewerkstelligen, 
zoeken we zo veel mogelijk de samenwerking op 
met anderen die voor een groter of kleiner deel 
dezelfde doelen nastreven: met de andere linkse 
partijen in het parlement en op lokaal niveau, maar 
vooral ook met sociale bewegingen en activisten. 
Samen proberen we een meerderheid voor veran-
dering op te bouwen, één front te vormen en ons 
niet tegen elkaar te laten uitspelen.’
1.5.3 ‘We blijven zo veel mogelijk samen optrekken 
met de vakbonden, en zetten ons in voor een sterke 
en activistische vakbond. We zetten daarnaast in 
op meer structurele samenwerking met de milieu- 
en klimaatbeweging, patiënten- en consumenten-
organisaties, huurdersorganisaties, organisaties 
en activisten die zich inzetten voor internationale 
solidariteit, actiebewegingen tegen racisme en voor 
vluchtelingen, studenten en scholieren, en alle an-
deren die streven naar een menselijkere en socia-
lere maatschappij.’

Toelichting
De afgelopen jaren is de samenwerking met en 
de worteling in de vakbonden flink verbeterd, met 
name in bepaalde sectoren en met de top van de 
vakbond. Met veel andere progressieve organisa-
ties en bewegingen hebben we wel contacten, maar 
trekken we nog te weinig samen op. De wereld 
veranderen kunnen we niet alleen. In het antwoord 
van de congrescommissie staat: ‘Wij zijn het casco 
van links’. Het is goed als we dat *willen* zijn, maar 
daarvoor hebben we nog wel het een en ander te 
doen.

(NB: moties over meer samenwerking met andere 
organisaties en bewegingen zijn vaker aangeno-
men, onder andere op het congres van 2012, maar 
aan de uitvoering daarvan is niet hard genoeg 
gewerkt.)

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. Tekst resolutie 1.5.2 is korter 
en krachtiger dan uitgebreide en vage opsomming 
van allerlei organisaties en personen, waarmee we 
soms wel en soms niet samenwerken. Dat hangt 
echt af van de concrete situaties en onze eigen 
beoordeling op het moment dat die situaties zich 
voordoen. 
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51 • Amendement nr. 158, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 42

Ingediend door afdeling Maastricht.

AMENDEMENT TEKST
‘Enthousiast en creatief strijden we samen, om te 
winnen’ weglaten.
Toelichting
Dit voegt niets toe aan de bestaande tekst.

ADVIES: AFWIJZEN
Inhoudelijk oneens. 

52 • Amendement nr. 49, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 43

Ingediend door afdeling Heerenveen, Dronten en 
Stede Broec.

AMENDEMENT TEKST
Amendement tekst: ‘om te winnen’ vervangen door 
‘voor een betere samenleving’. 

Toelichting
De tegenstelling winnen/verliezen is erg groot. Je 
kunt winnen en een enorme puinhoop achter laten; 
wat is dan je winst? En wanneer je maar een deel 
van waar je voor ging kunt binnenhalen, heb je dan 
verloren?

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

53 • Amendement nr. 100, hoofdstuk 1, pagina 3, 
regel 44

Ingediend door afdeling Rotterdam, Velsen, 
Zoetermeer, Harderwijk, Apeldoorn, Haarlem en 
Gouda.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘Wij zijn ook een voorhoedepartij’:
Toevoegen nieuw punt §1.6: ‘Als grootste linkse 
partij hebben we een verantwoordelijkheid om op 
alle terreinen scherpe en vernieuwende fundamen-
tele alternatieven te ontwikkelen en uit te dragen. 
Hete hangijzers in het publieke debat gaan we niet 
uit de weg: we bepalen met de leden onze geza-
menlijke visie, dragen die uit en maken de samen-
hang der dingen duidelijk, en gaan met zo veel 
mogelijk mensen het gesprek aan.’

Toelichting
In de afgelopen jaren is op tal van partijbijeenkom-
sten keer op keer gezegd: we durven te weinig in 
het offensief, te weinig radicaal te zijn. Soms zijn we 

rond onderwerpen te voorzichtig, als we vermoeden 
dat een deel van onze achterban of van de Neder-
landse bevolking er anders over denkt. Bijvoor-
beeld als het gaat om de vluchtelingen die nu naar 
Nederland komen, waarover de congrescommissie 
in haar antwoord stelt dat we moeten ‘laveren tus-
sen beide zijden’ (zie ook onze motie daarover), de 
bombardementen op Gaza vorig jaar, of racisme en 
discriminatie in Nederland. Ook op het gebied van 
milieu maken we onze standpunten nog te weinig 
duidelijk naar het grote publiek. Een grote partij met 
een diverse achterban zijn, betekent ook dat we 
met iedereen de discussie moeten aangaan over 
dergelijke onderwerpen en mensen moeten infor-
meren over hoe het echt zit en wat de werkelijke 
tegenstelling is.

ADVIES: AFWIJZEN
Oneens. We noemen ons bewust geen ‘voorhoe-
departij’. Iedereen die onze uitgangspunten onder-
schrijft, mag meedoen.

54 • Amendement nr. 179, hoofdstuk 2, pagina 3, 
regel 27

Ingediend door afdeling Zaanstreek, Stede 
Broec, Wormerland, Velsen en Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
De tekst ‘het uitbouwen van de democratische 
rechtsstaat, het beschermen van het individu en het 
stelselmatig vergroten van de macht van de poli-
tieke democratie over de samenleving en met name 
ook over de economie’ 

VERVANGEN DOOR: 

‘het uitbouwen van de democratische rechtsstaat, 
het beschermen van het individu waarbij iedereen 
vrij toegang heeft tot het rechtssysteem en het stel-
selmatig vergroten van de macht van de politieke 
democratie over de samenleving en met name ook 
over de economie’.
Toelichting
Het individu moet niet alleen beschermd worden, 
maar moet vrij (gratis) toegang hebben tot het 
rechtssysteem. De toegang moet vrij zijn voor 
 iedereen.

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN.
Tekstvoorstel: toevoegen achter ‘ democratische 
rechtsstaat’ ‘het garanderen van de toegang tot 
recht en rechtshulp’.  

XXI CONGRES



1919

55 • Amendement nr. 180, hoofdstuk 2, pagina 3, 
regel 32

Ingediend door afdeling Zaanstreek, Stede 
Broec, Wormerland, Velsen en Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen als extra punt na 1.4.6: ‘Het uitvoeren 
van ons SP-zorgplan waarbij we terug gaan naar 
één zorgverzekeraar en er geen eigen risico meer 
bestaat’.
Toelichting
We moeten onze alternatieven duidelijk benoemen 
en niet verzanden in algemene terminologie. We 
hebben een fantastisch zorgplan! Benoem het dan 
ook. 

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN.
Tekstvoorstel: toevoegen aan 1.4.6 ‘het organiseren 
van een voor iedereen toegankelijke basiszorg door 
een publieke zorgverzekering zonder eigen risico’.  

56 • Amendement nr. 60, hoofdstuk 2, pagina 3, 
regel 45

Ingediend door afdeling Groningen, Rotterdam, 
Zoetermeer, Amersfoort en Den Bosch.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen nieuw hoofdstuk 2 ‘Creatief en vastbe-
raden strijden en winnen’ met de volgende punten:

2.1. ‘De drie-eenheid van analyses maken, alter-
natieven presenteren en acties ondernemen vormt 
de kracht van onze partij. Die kracht moeten we 
versterken. De komen jaren gaan we creatieve cam-
pagnes, bedenken, voeren en winnen.’

2.2. ‘Samen doen we elke dag weer nieuwe ervarin-
gen op in de concrete strijd die we leveren voor een 
beter Nederland en een betere wereld. Die ervaring 
uitwisselen helpt om van elkaar te leren en te profi-
teren. Samen staan we sterk.’ (Nu punt 3.4.)

2.3 ‘Om effectief te strijden, zijn goed doordachte 
plannen en heldere afspraken nodig. We willen veel, 
maar kunnen niet alles tegelijk. Samen kiezen we de 
beste strijdterreinen.’ ( Nu punt 3.6)

6.4. ‘Daarmee onderstrepen we onze voorrang voor 
versterking van ons activisme, zeker ook op lokaal 
niveau.’ (Nu punt 6.4.)

Toelichting
We willen een partij zijn die met creatieve en goede 
acties de komende jaren gaat winnen. Dat kan al-
leen als we keuzes maken waar we op ons willen 
richten en als hele partij mensen organiseren om 

verandering te bewerkstelligen. Alle punten staan 
nu in de resolutie, maar door deze in 1 hoofdstuk 
samen te brengen onderstrepen we dat we een 
winnende campagnemachine willen zijn. De punten 
kunnen vervolgens uit hun eigen hoofdstukken 
verwijderd worden.

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor huidige indeling resolutie. 
Resolutie XXI

57 • Amendement nr. 19, hoofdstuk 2, pagina 3, 
regel 48

Ingediend door afdeling Utrecht, Eindhoven, 
Oude IJsselstreek, Zoetermeer, Gouda, Noord-
oostpolder, Boxtel en Oirschot.

AMENDEMENT TEKST
‘De SP is niet opgericht om klein te blijven’ ver-
vangen door ‘Onze idealen moeten gerealiseerd 
worden’.

Toelichting
De oude zin impliceert dat we nu klein zijn, wat ze-
ker niet zo is. We vervangen de zin met een duide-
lijke missie. We laten zien dat ons idealisme niet bij 
luchtfietserij blijft, maar dat we van plan zijn om die 
idealen waar te maken.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

58 • Amendement nr. 20, hoofdstuk 2, pagina 3, 
regel 48

Ingediend door afdeling Utrecht, Haarlem, Vel-
sen, Oude IJsselstreek, Zoetermeer, Gouda en 
Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
‘Waar mogelijk willen we’ vervangen door ‘We 
gaan’.

Toelichting
De nieuwe zin is veel sterker. We gaan niet heel 
misschien waar mogelijk de wereld veranderen, we 
gáán het doen!

ADVIES: AFWIJZEN.
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

59 • Amendement nr. 159, hoofdstuk 2, pagina 3, 
regel 48

Ingediend door afdeling Maastricht en  
Zoetermeer.
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AMENDEMENT TEKST
‘Waar mogelijk willen we de toekomst beïnvloeden’ 
vervangen door ‘Wij willen werken aan een betere 
toekomst’.

Toelichting
‘We willen de toekomst veranderen/verbeteren’ is 
sterker dan ‘waar mogelijk...’.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

60 • Amendement nr. 21, hoofdstuk 2, pagina 3, 
regel 52

Ingediend door afdeling Utrecht, Harderwijk en 
Gouda.

AMENDEMENT TEKST
‘het kan’ vervangen door ‘nodig’.

Toelichting
Meebesturen is niet een doel op zich, dus we zullen 
niet elke mogelijkheid aanpakken om maar mee te 
kunnen besturen. Waar het nodig is zullen we aan-
sluiten bij een bestuur.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

61 • Amendement nr. 102, hoofdstuk 2, pagina 3, 
regel 52

Ingediend door afdeling Rotterdam, Zoetermeer, 
Gouda en Haarlem.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘Besturen vanuit een positie van 
kracht’:
Punt §2.2 en §2.3 (‘Waar het kan willen we ook 
deelnemen aan het democratisch bestuur’ / ‘Waar 
dat nog niet kan...’) vervangen door de volgende 
punten:
2.2 ‘De SP doet alleen mee in een kabinet als aan 
de volgende uitgangspunten wordt voldaan, zodat 
we daadwerkelijk de krachtsverhoudingen kunnen 
verschuiven en verandering kunnen bewerkstel-
ligen:
We gaan alleen regeren vanuit een positie van 
kracht, als we een sterke parlementaire en buiten-
parlementaire positie hebben.
We hebben een voorkeur voor een zo links moge-
lijke regering, en schuiven in ieder geval niet aan bij 
een kabinet waarin rechts de meerderheid heeft.
We halen op een aantal belangrijke onderwerpen 

flinke offensieve eisen binnen.
We weten ons gesteund door sociale bewegingen 
in het land, want alleen dan hebben we voldoende 
maatschappelijke druk en steun.’
2.3 ‘Lokaal en provinciaal kan het best op dat 
niveau worden bepaald met welke partijen samen-
werking mogelijk en zinvol is. Ook op dat niveau is 
onze invloed het grootst met een zo links mogelijk 
bestuur, steun van sociale bewegingen en duide-
lijke stappen vooruit.’ 
2.4 ‘ Waar we als partij nog niet sterk genoeg zijn 
of waar we niet voldoende van onze eisen weten te 
realiseren, gaan we vol voor onze oppositierol.’

Toelichting
We zijn een partij die gaat voor structurele verande-
ringen, niet voor een paar procent meer of minder. 
Regeren kán daarvoor een middel zijn.
De bovenstaande uitgangspunten zijn algemene ba-
siscriteria wanneer regerings- of bestuursdeelname 
van de SP zinvol kan zijn en wanneer niet. Die uit-
gangspunten kunnen we ook naar buiten uitdragen 
in aanloop naar de verkiezingen. Of dat *inhoudelijk* 
in een coalitieakkoord ook voldoende wordt gereali-
seerd, is uiteraard uiteindelijk aan ledenvergadering, 
regioconferentie of congres. (We willen deze criteria 
graag expliciet vastleggen, maar ondersteunen 
daarnaast ook een aantal andere voorstellen om in 
ieder geval ‘waar dat kan’ te nuanceren.)

ADVIES: AFWIJZEN
Inhoudelijk oneens. Indien een mogelijkheid om 
meeregeren zich voordoet, beslissen congres, 
regioconferentie of afdelingsvergadering. Zo is onze 
partijdemocratie georganiseerd en gegarandeerd. 

62 • Amendement nr. 160, hoofdstuk 2, pagina 3, 
regel 52

Ingediend door afdeling Maastricht, Zoetermeer, 
Rotterdam en Amersfoort.

AMENDEMENT TEKST
‘Waar het kan, en als we daarmee onze idealen 
beter kunnen realiseren, willen we... etc.’

Toelichting
Deelname aan het bestuur moeten we niet altijd 
doen als het kan, alleen als het de verwezenlijking 
van onze idealen dichterbij brengt. Niet als we daar-
voor te veel concessies moeten doen. 

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 
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63 • Amendement nr. 178, hoofdstuk 2, pagina 3, 
regel 52

Ingediend door afdeling Zaanstreek, Rotterdam, 
Stede Broec, Wormerland, Velsen en Maastricht.

AMENDEMENT TEKST
‘waar het kan’ vervangen door ‘Daar waar we de 
politiek kunnen veranderen van neoliberaal naar 
sociaal’.

Toelichting
Meebesturen is niet een doel op zich, dus we zullen 
niet elke mogelijkheid aanpakken om maar mee te 
kunnen besturen. Alleen daar waar we de politiek 
kunnen veranderen naar sociaal zullen we aanslui-
ten bij een bestuur.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

Resolutie XXI

64 • Amendement nr. 131, hoofdstuk 2, pagina 3, 
regel 53

Ingediend door afdeling Ede, Zoetermeer, Har-
derwijk, Velsen en Amersfoort.

AMENDEMENT TEKST
Graag toevoegen: ‘en van Europa. Daarom streven 
we naar een democratisch Europa’. (‘en’ in r53 kan 
dan weg.)

Toelichting
Socialisme heeft altijd een sterke internationale 
component, dus het is vreemd dat Europa niet in dit 
lijstje staat. Tegelijkertijd beschouwen we Europa 
nu als niet (voldoende) democratisch. Ook voor een 
betere uitleg in de media van onze Europa-stand-
punten lijkt het ons goed als die zin expliciet wordt 
toegevoegd in deze tekst.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

65 • Amendement nr. 22, hoofdstuk 2, pagina 3, 
regel 55

Ingediend door afdeling Utrecht, Wormerland, 
Zoetermeer en Gouda.

AMENDEMENT TEKST
‘(nog) niet’ schrappen.

Toelichting
Waar het maar kan moeten we voor onze opposi-

tierol gaan: problemen benoemen en met alterna-
tieven komen. Ook binnen een coalitie kun je een 
‘oppositierol’ innemen. In een coalitie zitten bete-
kent namelijk niet dat je het altijd met elkaar eens 
moet zijn. We moeten dan ook niet bang zijn om het 
soms met oppositiepartijen tegen de coalitiepartijen 
op te nemen.

ADVIES: AFWIJZEN
Inhoudelijk oneens. 
66 • Amendement nr. 27, hoofdstuk 2, pagina 4, 
regel 1

Ingediend door afdeling Brielle en Hellevoetsluis.

AMENDEMENT TEKST
... ‘zullen we er keer op keer in slagen kwesties te 
agenderen’ ... 

Toelichting
Dit is een aanname, graag anders verwoorden.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

67 • Amendement nr. 251, hoofdstuk 2, pagina 4, 
regel 1

Ingediend door afdeling Utrecht.

AMENDEMENT TEKST
‘Vanuit’ tot en met ‘agenderen’ vervangen door: 
‘We strijden samen met de mensen om’.

Toelichting
In welk volksvertegenwoordigend of bestuurlijk 
orgaan we ook zitten, moet de voorgestelde tekst 
voorop staan. Door te strijden met de mensen 
veranderen wij de samenleving, niet door kwesties 
te agenderen.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

68 • Amendement nr. 169, hoofdstuk 2, pagina 4, 
regel 11

Ingediend door afdeling Waterland.

AMENDEMENT TEKST
Aanpassen de zinsnede ‘blijft mobiliseren en 
organiseren van mensen een noodzaak’ naar ‘blijft 
mobiliseren, organiseren en het bewust maken 
van (zowel de problemen als) een alternatief bij alle 
mensen een noodzaak’.
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Toelichting
Zonder het bewustzijn van wat (de problemen in 
onze samenleving zijn en wat) de alternatieven zijn, 
kunnen wij de mensen niet mobiliseren en organi-
seren. Mensen moeten weten waarom en waarvoor 
zij in actie komen. Zonder te mobiliseren en te 
organiseren hebben we alleen schreeuwers aan de 
wal, zonder het bewustzijn weten mensen niet voor 
welke zaak ze staan.
ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

69 • Amendement nr. 205, hoofdstuk 2, pagina 4, 
regel 11

Ingediend door afdeling De Bilt.

AMENDEMENT TEKST
‘blijft mobiliseren en organiseren van’ vervangen 
door ‘blijft het in beweging brengen en het organi-
seren van’.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

70 • Amendement nr. 225, hoofdstuk 2, pagina 4, 
regel 11

Ingediend door afdeling Amersfoort.

AMENDEMENT TEKST
‘Besturen en actief zijn onder de mensen horen in 
onze partij onlosmakelijk met elkaar verbonden te 
blijven. Altijd, dus ook zeker als we meebesturen, 
blijft mobiliseren en organiseren van mensen een 
noodzaak.’ 

Toelichting
Door de twee zinnen om te draaien leggen we de 
nadruk meer op het belang van actief zijn onder de 
mensen. 

ADVIES: OVERNEMEN. 

71 • Amendement nr. 132, hoofdstuk 2, pagina 4, 
regel 15

Ingediend door afdeling Ede, Velsen en Wormer-
land.

AMENDEMENT TEKST
Graag toevoegen na ‘analyses maken’: ‘vanuit soci-
alistisch standpunt’.

Toelichting
Graag duidelijk het kader en het type analyse aan-
geven. Het is niet zomaar een analyse, er zit veel 
meer methodiek achter, zoals van oudsher in vele 
teksten en ook vele partijnota’s is beschreven.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. 

72 • Amendement nr. 29, hoofdstuk 2, pagina 4, 
regel 19

Ingediend door afdeling Brielle, Hellevoetsluis, 
Harderwijk, Eindhoven en Zoetermeer.

AMENDEMENT TEKST
Veranderen in: ‘om in gezamenlijkheid onze stand-
punten te bepalen en daar samen voor te strijden’.

Toelichting
We moeten niet alleen gezamenlijk strijden, maar 
ook gezamenlijk onze standpunten bepalen.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. 

73 • Amendement nr. 103, hoofdstuk 2, pagina 4, 
regel 20

Ingediend door afdeling Rotterdam, Zoetermeer, 
Harderwijk en Gouda.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘Bestuursdeelname evalueren’:
Nieuw punt toevoegen aan het eind van §2:
‘We evalueren iedere twee jaar kritisch en syste-
matisch voor het hele land wat bestuursdeelname 
tot nu toe heeft opgeleverd: of we voldoende heb-
ben bereikt, in het akkoord en in de praktijk; hoe de 
inwoners dat zien en of die een verschil merken; of 
het is gelukt mensen en organisaties te betrekken 
en te mobiliseren; of de partij(afdeling) er sterker 
door is geworden. Daaruit trekken we lessen voor 
de periode daarna.’

Toelichting
De SP bestuurt op steeds meer plekken mee. In 
2014 en 2015 zijn daar nog veel extra gemeenten 
en provincies aan toegevoegd. Wij stellen voor 
halverwege een periode (in 2016) en aan het eind 
van een periode (in 2018) gezamenlijk de balans op 
te maken, georganiseerd vanuit de landelijke partij, 
zodat we gezamenlijk lessen kunnen trekken en 
beter kunnen inschatten wanneer besturen wel of 
niet zinvol is. Hetzelfde principe zou moeten gaan 
gelden bij eventuele regeringsdeelname.
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ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. Partijraad, regioconferenties en afde-
lingsvergaderingen zijn hiervoor verantwoordelijk. 

74 • Amendement nr. 243, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 28

Ingediend door afdeling Harlingen.

AMENDEMENT TEKST
‘Concrete’ schrappen. 

Toelichting
Het is hier volstrekt overbodig.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

75 • Amendement nr. 193, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 30

Ingediend door afdeling Arnhem en Venlo.

AMENDEMENT TEKST
‘profiteren’ veranderen in ‘van elkaars kennis ge-
bruik te maken’.

Toelichting
Profiteren heeft een negatieve bijsmaak.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad.
 
76 • Amendement nr. 271, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 32

Ingediend door afdeling Zaanstreek, Wormer-
land en Stede Broec.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen als extra punt na 3.3: ‘Het bestuur is 
proactief ter bevordering van kennis en deskundig-
heid in de afdelingen en is hierbij actief in de regio’s 
aanwezig, legt verbindingen en zet een stimuleren-
de, activerende rol van de regiovertegenwoordigers 
op.’

Toelichting:
Er wordt steeds meer gevraagd van de afdelingen 
zonder concrete extra middelen. Aan de afdelingen 
worden wel al minstens drie hoofdstukken (4, 5 en 
6) van de resolutie besteed. Niet doorgaan met wat 
we al doen en daarbij vragen om een tandje harder 

te lopen. Overbelast de afdelingen niet totdat ze 
omvallen. Het lijkt nu soms een uitvoerend orgaan 
te zijn die draait als er geroepen wordt. Help de 
afdelingen meer actief mee om te groeien in aantal 
en kennis. Kom meer in discussie met afdelingen en 
leden over hoe acties tot stand kunnen komen en 
laat betere verbonden uit de hele regio ontstaan.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig, is staande praktijk. 

77 • Amendement nr. 78, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 35

Ingediend door afdeling Haarlem, Zoetermeer, 
Harderwijk, Velsen en Landgraaf.

AMENDEMENT TEKST
Het nieuwe partijbestuur onderzoekt of de informa-
tievoorziening aan leden over de organisatie van de 
partij en de besluitvorming in onze partij beter vorm 
kan krijgen. 

Toelichting
Ondanks de inzet van de Tribune, De Lijn, website 
en andere publicatiemiddelen van onze partij, als-
mede de organisatiestructuur waarbij de regiover-
tegenwoordiger besluitvorming in het partijbestuur 
dient door te geven aan de afdelingen en afdelings-
voorzitters weer aan hun (actieve) leden, valt ons 
op dat er vele leden zijn, ook actieve, die niet weten 
hoe onze partij georganiseerd is en hoe besluiten 
tot stand komen. Zonder te willen suggereren dat 
het schort aan betrokkenheid van leden of aan een 
te grote afstand tussen de top van de partij en de 
(actieve) leden, stelt de SP Haarlem voor om in de 
komende tijd te onderzoeken of de informatievoor-
ziening beter kan en hoe besluiten die genomen 
worden in onze partij beter bij de leden terecht kun-
nen komen.

DVIES: STREKKING OVERNEMEN.
Tekstvoorstel: toevoegen aan 3.3: ‘We onderzoeken 
hoe de informatievoorziening over standpunten en 
besluiten van onze partijorganen aan onze leden 
verder verbeterd kan worden’.  

78 • Amendement nr. 51, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 36

Ingediend door afdeling Heerenveen, Waterland, 
Maastricht, De Bilt en Gouda.

AMENDEMENT TEKST
Amendement tekst: ‘Om effectief te strijden, zijn 
goed doordachte plannen en heldere afspraken 
nodig. Wij willen veel maar kunnen niet alles tege-
lijk. Samen kiezen de beste strijdterreinen’ vervan-
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gen door ‘Door prioriteiten te stellen kunnen we de 
zaken effectief aanpakken. Hiervoor zijn goed 
doordachte plannen en heldere afspraken nodig’.

Toelichting
Originele tekst vinden we erg omslachtig. Liever 
kort en bondig.

ADVIES: AFWIJZEN
Tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie voor 
Partijraad.
79 • Amendement nr. 248, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 36

Ingediend door afdeling Utrecht.

AMENDEMENT TEKST
Punt 3.4 vervangen door: ‘Om effectief te strijden 
zijn goed doordachte plannen en heldere afspraken 
nodig. Daarom zullen we moeten focussen. Voor de 
keuze van de focus is het nodig de discussie hier-
over breed te voeren om elkaar te enthousiasmeren 
en de neuzen een kant op te krijgen. We strijden om 
te winnen.’

Toelichting
We zullen keuzes moeten maken en een focus 
moeten leggen op de campagne(s) die we op willen 
pakken. Daar zullen we wel een goede en uitgebrei-
de discussie over moeten voeren zodat de keuze 
breed gedragen wordt.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

80 • Amendement nr. 82, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 37

Ingediend door afdeling Zwolle en Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
Aan de tekst toevoegen: ‘We kiezen onze onder-
werpen voor grote campagnes zorgvuldig en zetten 
daar als gehele partij op in. We zorgen dat ze 
groots ingezet en goed afgerond worden. Tege-
lijkertijd blijven we ons op andere onderwerpen 
profileren door middel van opvallende landelijke 
acties. De bestaande kennis en ervaring binnen de 
partij wordt hiervoor ingezet.’ 

Toelichting
Terecht wordt in de resolutie gesteld dat we keuzes 
moeten maken. Op dit moment proberen we soms 
te veel grote campagnes tegelijk te voeren, waar-
door er half werk gedaan wordt, bijvoorbeeld omdat 
afdelingen zich overspoeld voelen. Wij willen ons 
als partij echter op veel gebieden profileren. Dat 

kan door gerichte, mediagenieke acties op landelijk 
niveau, zoals dat nog steeds plaatselijk veel ge-
beurt. Er is genoeg ervaring op dit gebied in de par-
tij, een groep instellen die dergelijke acties  bedenkt 
en uitvoert, in samenspraak met Kamerfractie en 
partijbestuur ligt dus voor de hand.

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN.
Tekstvoorstel: toevoegen aan 3.4: ‘Over landelijke 
campagnes besluiten we in de Partijraad zodat 
onze hele partij er zich voor inzet. Voor lokale en 
regionale acties blijft altijd ruimte en kan gebruik 
worden gemaakt van kennis en ervaring binnen 
onze partij.’ 

81 • Amendement nr. 229, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 39

Ingediend door afdeling Wageningen.

AMENDEMENT TEKST
3.5 ‘Op landelijk niveau werken we met korte lijnen 
tussen de landelijke en Europese volksvertegen-
woordigers enerzijds en het dagelijks bestuur, 
partijbestuur en partijraad anderzijds’ wijzigen in: 
3.5 ‘Op landelijk niveau werken we met korte lijnen 
tussen de volksvertegenwoordigers enerzijds en het 
dagelijks bestuur, het partijbestuur en de partijraad 
anderzijds’. 

Toelichting
Volksvertegenwoordigers zijn volksvertegenwoor-
digers. Waarom het onderscheidt aanbrengen als 
dit geen enkele meerwaarde geeft? Overleggen de 
landelijke volksvertegenwoordigers niet met verte-
genwoordigers in de provincie of de gemeente?

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

82 • Amendement nr. 30, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 42

Ingediend door afdeling Brielle, Hellevoetsluis, 
Harderwijk, Haarlem en Zoetermeer.

AMENDEMENT TEKST
Veranderen in: ‘..., en met onze nationale en lokale 
volksvertegenwoordigers’.

Toelichting
Lijkt ons een beetje raar om hierin de lokale volks-
vertegenwoordigers over te slaan.

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor voorstel 83. 
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83 • Amendement nr. 231, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 42

Ingediend door afdeling Wageningen.

AMENDEMENT TEKST
3.6 ‘Onze lokale en provinciale bestuurders overleg-
gen regelmatig met elkaar, en met onze nationale 
volksvertegenwoordigers’ wijzigen in: 3.6 ‘Onze 
lokale en provinciale bestuurders overleggen regel-
matig met onze volksvertegenwoordigers en met de 
lokale afdelingen’.
Toelichting
Toelichting: volksvertegenwoordigers zijn volks-
vertegenwoordigers. Waarom het onderscheidt 
aanbrengen als dit geen enkele meerwaarde geeft? 
Overleggen de landelijke volksvertegenwoordigers 
niet met vertegenwoordigers in de provincie of de 
gemeente?

ADVIES: OVERNEMEN. 

84 • Amendement nr. 85, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 44

Ingediend door afdeling Zwolle, Eindhoven en 
Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
Nieuw punt toevoegen na 3.6 ‘We zetten ons in 
om de digitale achterstand van landelijke partij en 
afdelingen op andere partijen in te halen.’
Toelichting
Tien jaar geleden liep de SP voor op digitaal gebied. 
Onze landelijke website werd geroemd, onze viral 
movies werden extreem veel bekeken en gedeeld 
en de partij experimenteerde met (toen) nieuwe 
communicatievormen zoals blogs. Op dit moment 
hebben veel andere partijen ons ingehaald, veel 
afdelingswebsites worden nauwelijks bijgehouden 
en op het gebied van social media lopen we achter. 
Dit is onaanvaardbaar en vereist een gezamenlijke 
inspanning van de partij 

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN.
Tekstvoorstel: toevoegen aan 3.4 ‘We willen weer 
voorop lopen bij het gebruik van moderne media in 
onze campagnes.’  

85 • Amendement nr. 104, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 45

Ingediend door afdeling Rotterdam, Velsen, 
 Zoetermeer, Diemen en Gouda.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘Internationale samenwerking’:

Punt §3.7 vervangen door de volgende tekst: ‘We 
breiden onze internationale contacten en samen-
werking uit door een internationaal secretariaat in te 
stellen, onder leiding van een algemeen bestuurslid 
en met een landelijke werkgroep van betrokken 
leden. Zij krijgen als hoofdtaak een gezamenlijke 
linkse beweging tegen dit neoliberale Europa op 
te bouwen en te versterken, hechte contacten en 
samenwerking met linkse partijen overal ter wereld 
te onderhouden, en – binnenlandse of grensover-
schrijdende – acties en activiteiten rond internatio-
nale kwesties te organiseren.’ 
Toelichting
Omdat neoliberale politici en instituties en multi-
nationals op internationaal niveau opereren, moet 
ook links op internationaal niveau opereren en 
samenwerken. Een aantal partijleden heeft goede 
contacten met linkse partijen in met name Noord/
West-Europa, en gaan elders in de wereld rondkij-
ken en ervaringen uitwisselen. Dat is echter on-
voldoende ingebed in de partij en we vormen nog 
onvoldoende een gezamenlijke vuist met partijen 
en bewegingen in het buitenland tegen bijvoorbeeld 
de neoliberale doctrine die Merkel en Dijsselbloem 
dit jaar aan Griekenland oplegden. Ook kwesties 
buiten Europa, bijvoorbeeld de situatie in Syrië of 
Gaza, verdienen meer aandacht en waar nuttig 
lokale of nationale acties en activiteiten. Dat willen 
we zeker stellen met een internationaal secretariaat, 
dat uiteraard samenwerkt met de Kamerfractie en 
fractie in Brussel, en een groep leden uit de af-
delingen met veel ervaring en betrokkenheid rond 
internationale kwesties.
(NB: Voorstellen voor een internationaal secretariaat 
zijn herhaaldelijk op eerdere congressen aangeno-
men, maar nooit uitgevoerd zoals beoogd.)

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. Partijbestuur coördineert internationale 
activiteiten, samen met nationale en Europese 
volksvertegenwoordigers. 

86 • Amendement nr. 187, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 45

Ingediend door afdeling Amsterdam.

AMENDEMENT TEKST
Art. 3.7: ‘ Zo kunnen we elkaar blijven inspireren ... 
en de Raad van Europa’. Toevoegen:
‘en door het opstellen van gezamenlijke doelstel-
lingen’. 
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Toelichting
Het is een praktische concretisering. Als art. 1.4.5 
ooit gaat worden uitgevoerd zal dat toch
minimaal op de schaal moeten gebeuren van de 
Benelux en/of het Rijngebied.
En zo verplicht je jezelf nog eens tot iets; nu lijkt het 
een vroom voornemen voor onafzienbare
termijn en niet meer. 

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. Samenwerking hoort altijd een doel te 
hebben. 

87 • Amendement nr. 232, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 45

Ingediend door afdeling Wageningen.

AMENDEMENT TEKST
3.7 ‘Internationaal bouwen we met succes verder 
aan een steeds groter en hechter netwerk van aan 
ons verwante partijen en organisaties, onder andere 
in het verband van het Europees parlement en de 
Raad van Europa.’ 

VERVANGEN DOOR: 

3.7 ‘Internationaal bouwen we verder aan een 
steeds groter en hechter netwerk van aan ons ver-
wante partijen en organisaties.’
Toelichting
Toelichting: Noem óf alle gremia óf noem er geen. 
We noemen ook niet de VN. Daarnaast is het 
vreemd hier een koppeling te maken met alleen 
parlementaire partijen. Het gedane tekstvoorstel is 
inclusief Europa.

ADVIES: AFWIJZEN
Europese Unie en Raad van Europa hebben eigen 
parlementaire organen,waarin onze volksvertegen-
woordigers actief zijn en samenwerken met ver-
wante partijen. Daarnaast werken we ook in ander 
verband samen met verwante partijen, zoals het in-
formeel overleg van moderne linkse partijen, dat in 
2007 op initiatief van onze partij tot stand gekomen 
is. Verder ontwikkelen we steeds meer bilaterale 
betrekkingen met verwante partijen en organisaties. 

88 • Amendement nr. 133, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 47

Ingediend door afdeling Ede en Zoetermeer.

AMENDEMENT TEKST
Graag toevoegen: ‘We steunen actief organisaties 
die streven naar een socialistische maatschappij.’

Toelichting
Netwerken dienen niet alleen voor overleg, gepraat, 
maar ook voor actieve steun als daar reden voor is.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. 

89 • Amendement nr. 241, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 47

Ingediend door afdeling Utrecht.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen bij punt 3.7 ‘, maar ook daar buiten’. 

Toelichting
We moeten niet alleen een sterk netwerk opbouwen 
binnen deze instanties, maar vooral ook daar buiten 
kijken naar waar we de samenwerking kunnen 
vinden.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. 
90 • Amendement nr. 70, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 48

Ingediend door afdeling Nijmegen, Rotterdam, 
Weert, Gouda, Zeist, Stede Broec en Beuningen.

AMENDEMENT TEKST
Voorstel: Nieuwe tekst toevoegen als 3.7a ‘We zijn 
een groeiende partij met grote ambities. De taken 
en verantwoordelijkheden van regiovertegenwoor-
digers en scholingsteam zijn fors. Zeker nu we 
toewerken naar 250 afdelingen en er meer verant-
woordelijkheden bij de afdelingen komen te liggen. 
Coaching moet optimaal zijn. Er moet daarom goed 
gekeken worden naar de werklast van scholings-
medewerkers en regiovertegenwoordigers. Wie 
doet wat, en moeten er mensen bij?’

ADVIES: AFWIJZEN
Te specifiek; zie ook 5.4, 6.2, 6.3 en 6.4. Valt onder 
verantwoordelijkheid van Partijraad en Partijbestuur. 

91 • Amendement nr. 55, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 49

Ingediend door afdeling Groningen, Velsen en 
Zoetermeer.

AMENDEMENT TEKST
‘Leden van het partijbestuur, Kamerleden, leden 
van het Europees parlement en deskundigen van 
onze partij zijn waar nodig voor afdelingen be-
schikbaar voor uitleg, voor overleg en voor onder-
steuning van het lokale activisme’ vervangen door 
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 ‘Leden van het partijbestuur, volksvertegenwoor-
digers en deskundigen van onze partij zijn waar 
nodig voor afdelingen beschikbaar voor uitleg, voor 
overleg en voor deelname aan (lokaal) activisme.’

Toelichting
Al onze volksvertegenwoordigers, niet enkel Ka-
merleden en Europees Parlement-leden, dienen 
actief deel te nemen aan activisme. Dit mag ook 
van gemeenteraadsleden en Statenleden worden 
gevraagd. Het gaat hierbij bovendien niet enkel 
om ondersteuning, we mogen ook uitspreken dat 
volksvertegenwoordigers indien nodig zelf actie 
 ondernemen, opzetten en dus deelnemen aan 
(lokaal) activisme.

ADVIES: OVERNEMEN
Overbodig. 

92 • Amendement nr. 233, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 49

Ingediend door afdeling Wageningen.

AMENDEMENT TEKST
3.8 ‘Zo kunnen we elkaar blijven inspireren en van 
elkaar blijven leren. Leden van het partijbestuur, 
Kamerleden, leden van het Europees Parlement en 
deskundigen van onze partij zijn waar nodig voor 
afdelingen beschikbaar voor uitleg, voor overleg, en 
voor ondersteuning van het lokale activisme’ wijzi-
gen in: 3.8 ‘Zo kunnen we elkaar blijven inspireren 
en van elkaar blijven leren. Leden van het partijbe-
stuur, volksvertegenwoordigers en deskundigen uit 
onze partij zijn beschikbaar voor overleg, uitleg en 
ondersteuning.’ 

Toelichting
Met deze tekst worden alle leden, of zij nu zitting 
hebben in een vertegenwoordigend orgaan of des-
kundige zijn, gewoon lid van de partij. Om elkaar te 
inspireren moeten we ‘als gelijken’ met elkaar 
kunnen communiceren.

Voorkeur voor voorstel 91. 

93 • Amendement nr. 62, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 53

Ingediend door afdeling Nijmegen, Rotterdam, 
Gouda en Den Bosch.

AMENDEMENT TEKST
3.8 a Extra punt: ‘Campagnes en communicatie op 
volle sterkte. Onze alternatieven brengen we met 
kracht, lef en optimisme onder de aandacht. De 
campagnes die we als partij starten, beginnen we 

vol goede moed en zetten we door volgens plan. 
We maken waar dat we een innovatieve, creatieve 
en professionele partij zijn met veel aandacht voor 
de opmaak en uitvoering. Daarvoor werken we met 
professionals op dit vlak. We willen weer tot de 
koplopers behoren waar het gaat om onze website 
en uitingen in de (sociale) media.’ 

Toelichting
Binnen onze organisatie is er genoeg talent voor het 
maken van plannen, maar het omzetten naar een 
goede professionele campagne is een heel andere 
tak van sport. Door professionals in te schakelen op 
de plaats waar dat nodig is worden onze campag-
nes nog beter en effectiever. 

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor voorstel 80. 

94 • Amendement nr. 106, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 54

Ingediend door afdeling Rotterdam, Velsen, 
Zoetermeer en Gouda.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘Landelijke ledenwerkgroepen’:
Punt §3.9 vervangen door: ‘We zijn één partij met 
een gezamenlijke strijd. Die strijd kent tal van deel-
terreinen, en veel van onze leden hebben expertise 
over tal van onderwerpen en zijn gemotiveerd met 
die thema’s aan de slag te gaan. Daarom starten 
we landelijke werkgroepen per thema, die over 
standpunten en acties meedenken, meebeslissen 
en meedoen. De groepen bestaan uit Kamerleden 
en fractiemedewerkers, een campagneleider voor 
dat onderwerp, en uit actieve leden.’

Toelichting
In het antwoord van de congrescommissie (de brief 
van Jan) wordt gesuggereerd dat het instellen van 
werkgroepen zou leiden tot het uiteenvallen van 
de partij, en dat we voortdurend allemaal met alles 
bezig moeten zijn. In de praktijk betekent dit echter 
vaak dat kaderleden weinig gelegenheden hebben 
om direct over een standpunt mee te discussiëren, 
en nieuwe acties en initiatieven te helpen opzetten. 
Landelijke groepen zouden daartoe een gelegen-
heid kunnen bieden. Onderwerpen zouden ‘zorg’ 
of ‘sociale zaken’ kunnen zijn, maar ook ‘milieu en 
klimaat’ en ‘integratie en migratie’. Die groepen 
hoeven vooralsnog geen formele rechten te heb-
ben; mochten er een fundamenteel verschil van 
inzicht zijn, dan kunnen zij een onderwerp agende-
ren voor de partijraad.

ADVIES: AFWIJZEN
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Partijraad en Partijbestuur zijn onze democratische 
organen die beslissen op welke wijze we con-
crete kwesties het beste kunnen aanpakken. Vage 
werkvormen bindend opleggen aan deze gekozen 
organen draagt niet bij aan onze democratie en 
hindert onze slagkracht. 

95 • Amendement nr. 105, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 56

Ingediend door afdeling Rotterdam, Zoetermeer, 
Harderwijk, Velsen en Gouda.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘Partijdemocratie en partijcultuur 
verder verbeteren’:
Nieuw voorstel toevoegen aan het eind van §3: 3.10 
‘Het nieuwe partijbestuur doet een onderzoek onder 
kaderleden naar hun tevredenheid over de partij-
democratie en partijcultuur en hun ideeën om deze 
verder te verbeteren, en doet op basis daarvan 
voorstellen aan de partijraad.’

Toelichting
Naast de concrete voorstellen die we al hebben om 
(kader)leden en de partijraad meer invloed te geven, 
denken we dat een nieuw partijbestuur met een 
nieuwe voorzitter een goede gelegenheid is om te 
inventariseren wat de verdere ervaringen en ideeën 
onder kaderleden met de democratie in de SP zijn. 
Daarbij kan bijvoorbeeld ook gevraagd worden wat 
zij vinden van het idee om álle leden directere in-
vloed te geven op de koers van de partij en hoe dit 
het beste georganiseerd zou kunnen worden.

ADVIES: AFWIJZEN
Is al de taak van Partijraad, Partijbestuur en  
afdelingen. 

96 • Amendement nr. 245, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 56

Ingediend door afdeling Middelburg.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘Partijdemocratie verbeteren’:
Nieuw voorstel toevoegen aan het eind van §3: 
‘Het nieuwe partijbestuur krijgt de opdracht om de 
democratische inrichting van de partij te vergroten, 
te beginnen met de verkiezing van het partijbestuur 
door alle leden hierbij stemrecht te geven.’

Toelichting
Wij denken dat de huidige technische mogelijk-
heden voorhanden zijn om alle leden een stem 
te geven bij verkiezingen. Daarmee wordt recht 
gedaan aan de veel gebezigde kreet: ‘de leden zijn 
de baas’.

ADVIES: AFWIJZEN
Oneens. Partijraad heeft al unaniem besloten tot 
evaluatie van het XXI Congres, inclusief de proce-
durele aspecten. Daarna volgt besluitvorming over 
eventuele aanpassingen. 
97 • Amendement nr. 107, hoofdstuk 3, pagina 4, 
regel 57

Ingediend door afdeling Rotterdam, Zoetermeer, 
Harderwijk en Gouda.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘Eenheid in actie, maar wel eerst vrij-
heid van discussie’:
Nieuwe voorstellen toevoegen aan het eind van §3:
3.11 ‘De leden bepalen de inhoudelijke standpunten 
van de partij: door het verkiezingsprogramma vast 
te stellen, maar ook tussentijds als zich grote nieu-
we inhoudelijke kwesties voordoen. Deze worden in 
ieder geval – vooraf, tenzij het niet anders kan – op 
de partijraad besproken.’ 
3.12 ‘We organiseren regelmatig partijbrede discus-
sies over onderwerpen waarover we ons stand-
punt verder willen uitdiscussiëren of uitdiepen: in 
de afdelingen, op de regioconferenties en op de 
partijraad.’
3.13 ‘ De partijraad beslist vooraf over het campag-
neplan voor verkiezingscampagnes en voor grotere 
acties: over de strategie, boodschap en activiteiten 
op hoofdlijnen.’
3.14 ‘De partijraad bekrachtigt de aanstelling van 
een nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer, 
Eerste Kamer en Europees Parlement als deze 
 tussentijds wisselt.’ 

Toelichting
In de SP zijn de leden de baas. Met deze voor-
stellen willen we vastleggen dat de leden over een 
aantal belangrijke zaken – nieuwe standpunten, 
campagneplannen – in ieder geval zeggenschap 
hebben. Op dit moment is dat in de praktijk te 
 weinig het geval.
In het verleden hebben we vaker discussies over 
grote onderwerpen gevoerd met alle kaderleden, 
zoals rond internationale politiek en rond integratie 
(al werd met de inbreng niet altijd even veel  
gedaan). Dat willen we weer vaker doen (zie in dat 
kader ook onze voorstellen over het wetenschap-
pelijk bureau).
Voor afdelingen is op dit moment statutair vast-
gelegd dat het bestuur beslist over een tussentijdse 
nieuwe fractievoorzitter. Op landelijk niveau vreemd 
genoeg niet. Dat voegen we met dit voorstel toe 
‘ en kan als dit voorstel aangenomen wordt ook 
meteen verwerkt worden in de nieuwe versie van de 
statuten.
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ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. Partijraad heeft als hoogste partijorgaan 
al deze bevoegdheden en mogelijkheden al. 
98 • Amendement nr. 276, hoofdstuk 4, pagina 5, 
regel 1

Ingediend door afdeling Purmerend en 
Brunssum.

AMENDEMENT TEKST
4.1, 4.3 en 4.5 schrappen; 4.2 en 4.4 (als nieuw 4.1 
en 4.3) onderbrengen in een nieuw hoofdstuk 4 met 
de titel: ‘Onze leden zijn onze motor’ en daartus-
sen nieuw toe te voegen: ‘4.2 Daarnaast gaan onze 
afdelingen de leden die we al hebben systematisch 
activeren. De landelijke partij ondersteunt de af-
delingen met de daarvoor benodigde middelen.’

Toelichting: 
(Streef)cijfers zouden niet leidend moeten zijn en 
werken mogelijk zelfs ontmoedigend. Dit geldt ook 
voor controle van bovenaf. De kwaliteit en activiteit 
van leden zouden belangrijker moeten zijn dan de 
kwantiteit. Als de kwaliteit en activiteit hoog zijn, 
volgt kwantiteit vanzelf.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

99 • Amendement nr. 108, hoofdstuk 4, pagina 5, 
regel 1

Ingediend door afdeling Rotterdam, Zoetermeer, 
Gouda, Hulst, Brielle en Hellevoetsluis.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘Zonder onderzoek geen streefcijfers’:
Hoofdstuk §4 volledig schrappen en vervangen 
door de volgende tekst:
4.1 ‘We streven ernaar dat het aantal leden en 
actieve leden van de SP de komende jaren groeit. 
Dat brengt nieuw bloed in onze partij en helpt onze 
slagkracht verder te vergroten.’ 
4.3 ‘De beste manier om lokaal leden te werven is 
om actie te voeren samen met de mensen, en hen 
vervolgens ‘ vaker dan nu gebeurt ‘ te vragen lid 
van de partij te worden. Ook een scherpe landelijke 
uitstraling die mensen hoop en vertrouwen geeft 
op een betere toekomst, zorgt voor meer aanwas. 
Mensen moeten het gevoel hebben dat (lid zijn van) 
de SP het verschil maakt.’
4.4 ‘De komende tijd gaan we daarom vooral 
werken aan meer visie en meer actie in de partij. 
Daarnaast doet het partijbestuur verder onderzoek 
naar de opzegredenen van de mensen die zich 
uitschrijven en de vraag waarom weinig SP-sympa-
thisanten zich op dit moment inschrijven, en legt op 

basis daarvan een analyse en voorstellen voor aan 
de Partijraad.’

Toelichting
Wij willen net als iedereen graag méér leden en 
meer actieve leden. De afgelopen jaren vond 
echter een tegengestelde ontwikkeling plaats: de 
SP verloor sinds 2007 netto zo’n 8000 leden. Ook 
over heel 2015 zullen we weer zo’n 3000 mensen 
uitschrijven, het aantal nieuwe inschrijvingen is 
relatief gezien erg laag, en het lijkt moeilijker dan 
enkele jaren geleden om leden te enthousiasmeren 
en te activeren. We denken dat we eerst moeten 
analyseren waardoor dat komt, en vermoeden dat 
het in belangrijke mate te maken heeft met hoe 
we het als partij als geheel doen. Als we landelijk 
en lokaal  betere acties en campagnes neerzetten, 
meer samenwerken met andere organisaties en 
bewegingen, mensen enthousiasmeren met een 
heldere visie, dan komt de groei van leden, stem-
mers en sympathisanten vanzelf. Het heeft weinig 
zin willekeurige streefcijfers vast te leggen, en de 
ervaring leert dat het effect van losstaande leden-
werfcampagnes vaak erg klein is.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering.  

100 • Amendement nr. 109, hoofdstuk 4, pagina 
5, regel 1

Ingediend door afdeling Rotterdam, Zoetermeer 
en Gouda.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘Betere acties, samen met anderen’:
De volgende punten toevoegen aan hoofdstuk §4 
indien ons voorstel wordt aangenomen om hoofd-
stuk §4 volledig te herschrijven; anders deze punten 
toevoegen aan het bestaande hoofdstuk §2:
4.5 ‘In onze acties en campagnes willen we mensen 
in beweging brengen, de samenwerking met ge-
lijkgezinden opzoeken, mensen bewust maken en 
het vertrouwen geven dat verandering mogelijk is, 
haalbare doelen formuleren en resultaten boeken.’
4.6 ‘Op belangrijke onderwerpen (denk aan ‘onge-
lijkheid’, ‘zorg’ of ‘internationale solidariteit’) stellen 
we een aparte ervaren campagneleider op het 
partijbureau aan.’
4.7 ‘We ontwikkelen vernieuwende en creatieve 
campagnemethoden, zowel digitaal en via sociale 
media als voor op straat, en gaan daar meer en 
sneller mee experimenteren. We evalueren cam-
pagnes en campagnemiddelen die we inzetten 
regelmatig op effectiviteit.’
4.8 ‘Door meer aansluiting te zoeken bij de groeien-
de actiebewegingen van de afgelopen jaren verbre-
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den we onze basis en binden we nieuwe activisten 
aan ons.’

Toelichting
Deze voorstellen beogen onze eigen acties en 
campagnes te verbeteren. Die moeten verder gaan 
dan krantjes uitdelen en handtekeningen ophalen: 
we willen, landelijk en lokaal, echt samen met de 
mensen iets voor elkaar krijgen. Dat lukt nu buiten 
de SP nogal eens beter dan daarbinnen. We willen 
landelijk prioriteit geven aan en budget investeren 
in het versterken van ons activisme, onder andere 
door campagneleiders per onderwerp acties te 
laten uitwerken en coördineren.

ADVIES: AFWIJZEN
We moeten niet vooraf alles bindend opleggen aan 
onze democratische partijorganen; concrete be-
sluiten horen genomen te worden door Partijraad, 
Partijbestuur en afdelingen. 

101 • Amendement nr. 31, hoofdstuk 4, pagina 5, 
regel 3

Ingediend door afdeling Brielle, Hellevoetsluis en 
Harderwijk.

AMENDEMENT TEKST
Veranderen in: ‘... zou kunnen opleveren ...’

Toelichting
‘... dat onze partij een groot nieuw reservoir oplevert 
...’ Dit is een aanname. 

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad.

102 • Amendement nr. 283, hoofdstuk 4, pagina 
5, regel 3

Ingediend door afdeling Amstelveen.

AMENDEMENT TEKST
‘Overwegende dat:
- om te realiseren dat de SP over 5 jaar de groot-
ste partij moet zijn in ledenaantal, daarvoor goed 
opgeleide mensen nodig zijn om dit uit te voeren en 
de afdelingen daartoe professioneel en met vol-
doende middelen ondersteund moeten worden,
Verzoekt het bestuur:

In de resolutie paragraaf 4.1 aan te vullen met de 
volgende zinnen: 
Het bestuur neemt het initiatief om in de eerste helft 
van 2016 samen met de afdelingen met een plan 
te komen en dit voor te leggen aan de partijraad 

inzake de ondersteuning van de afdelingen. Dit plan 
wordt de leidraad voor de afdelingen om aan de 
slag te gaan in de afdeling, buurten en wijken.’ 
Toelichting:
De SP is ambitieus in zijn voornemens om de 
grootste en sterkste te worden op links. Hiervoor 
moet de leiding duidelijk bij het bestuur en partij-
raad liggen om het initiatief te nemen en verder 
te vervolgen of onze goede voornemens ook de 
gewenste resultaten opleveren. Zo bereiken we dat 
afdelingen op een effectieve manier te werk gaat en 
onze ambities niet verzanden in ‘holle retoriek’. Op 
deze manier wordt het ook duidelijk welke middelen 
er beschikbaar gesteld worden en welke verant-
woordelijkheden er nu daadwerkelijk bij de afdelin-
gen komen te liggen. 

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig, partijbestuur heeft er belang bij om in 
nauw overleg afspraken te maken over de uitvoe-
ring van de campagne ‘Op naar 250 afdelingen’. 

103 • Amendement nr. 101, hoofdstuk 4, pagina 
5, regel 3

Ingediend door afdeling Haarlem en Zoetermeer.

AMENDEMENT TEKST
‘Gemeten in ledental’ vervangen door ‘ook in 
 ledental’

Toelichting
Grootte wordt immers niet alleen bepaald door het 
aantal leden, maar ook door aantal volksvertegen-
woordigers, stemmers activisten etc.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

104 • Amendement nr. 161, hoofdstuk 4, pagina 
5, regel 3

Ingediend door afdeling Maastricht.

AMENDEMENT TEKST
‘Dat is een haalbaar doel ...t/m ... inzetten’ weg-
laten.

Toelichting
Overbodig en pretentieus. Het is niet gezegd dat 
nieuwe leden zich automatisch actief willen gaan in-
zetten. We kunnen wel ons best ervoor doen leden 
te motiveren om mee te doen.
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ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

105 • Amendement nr. 173, hoofdstuk 4, pagina 
5, regel 3

Ingediend door afdeling Eemsmond.

AMENDEMENT TEKST
‘In 2020 willen we de beste en de grootste partij 
zijn, gemeten in ledental.’

Toelichting
Kwaliteit en kwantiteit, voor beide moet oog zijn 
en zijn aan elkaar verbonden, wat maakt dat beide 
ook met elkaar in samenhang benoemd dienen te 
worden in de resolutie.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering, betreft hier kwantitatieve doel-
stelling; de beste partij willen we altijd zijn. 

106 • Amendement nr. 183, hoofdstuk 4, pagina 
5, regel 3

Ingediend door afdeling Zaanstreek, Stede 
Broec, Wormerland en Velsen.

AMENDEMENT TEKST
Amendement tekst: invoegen na ‘In 2020 willen we 
de grootste partij zijn, gemeten in ledental. Dat is 
een haalbaar doel dat onze partij een groot nieuw 
reservoir oplevert van leden die zich actief voor 
onze strijd willen inzetten’, namelijk: ‘Leden werven 
of maken is echter niet een doelstelling op zich. Wij 
willen juist onze actieve, creatieve, gelijkgestemde 
leden aan ons binden. Zij zijn het uithangbord van 
onze partij. Wij willen niet alleen groeien in leden-
tal maar ook naast onze leden mensen aan ons 
binden. Buiten de partij zijn immers de meeste SP-
stemmers’.

Toelichting
Leden werven of maken is belangrijk. Onze actieve 
leden, die zich ook nog eens inzetten als zij een 
actie verzinnen of uitvoeren zijn voor ons het aller-
belangrijkste. Buiten onze leden om moeten we ook 
aandacht hebben voor mensen buiten de partij. Bui-
ten de partij zijn immers de meeste SP-stemmers 
die de SP groot kunnen maken.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

107 • Amendement nr. 52, hoofdstuk 4, pagina 5, 
regel 4
Ingediend door afdeling Heerenveen, Eindhoven, 
Gouda en Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
Na amendement tekst: ‘een haalbaar doel dat onze 
partij een groot nieuw reservoir oplevert van leden’ 
toevoegen ‘uit álle lagen van de bevolking’. 

Toelichting
Wij willen graag dat we ons ook meer richten op 
verbreding en verdieping bij het verwerven van 
nieuwe leden, bijvoorbeeld door ons meer te pro-
fileren als dé partij voor bijvoorbeeld het MKB en 
onderwijs.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig; iedereen die zich kan vinden in onze 
uitgangspunten kan lid worden van onze partij. 

108 • Amendement nr. 75, hoofdstuk 4, pagina 5, 
regel 6

Ingediend door afdeling Waterland en  
Zoetermeer.

AMENDEMENT TEKST
De tekst ‘Om nieuw bloed in onze partij te brengen’ 
vervangen door ‘Dit kunnen wij bereiken door...’.

Toelichting
Deze tekst sluit aan op de voorgaande 4.1 . 4.2 kan 
vervallen en aansluiten op 4.1.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

109 • Amendement nr. 192, hoofdstuk 4, pagina 
5, regel 6

Ingediend door afdeling Amsterdam, Velsen en 
Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen aan 4.2: ‘We gaan beter de aansluiting 
zoeken bij actiebewegingen zoals de milieu- en 
klimaatbeweging, de antiracismebeweging en actie-
bewegingen op internationale onderwerpen. Onze 
campagnes moeten erop gericht zijn om mensen 
in beweging te brengen. We moeten de samen-
werking met gelijkgezinden opzoeken, actiedoelen 
formuleren, nieuwe, creatieve, en gedurfde actie-
methoden ontwikkelen en resultaten boeken zoals 
De Nieuwe Universiteit en Young & United.’
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Toelichting
Om meer leden te werven moeten we met onze 
acties en campagnes laten zien dat we ertoe
doen en dat we het verschil kunnen maken in plaats 
van een losse ledenwerfcampagne zoals nu in de 
tekst is geformuleerd. We moeten echt een andere 
koers inzetten om het dalende ledental te keren en 
heel links sterker te maken. 

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. Is al geformuleerd in 1.5.2. 

110 • Amendement nr. 65, hoofdstuk 4, pagina 5, 
regel 8

Ingediend door afdeling Leiden, Rotterdam en 
Gouda.

AMENDEMENT TEKST
Op het eind van 4.2 toevoegen: ‘...te vergroten, en 
om van onze partij een nog betere afspiegeling van 
de samenleving te maken’. 

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

111 • Amendement nr. 8, hoofdstuk 4, pagina 5, 
regel 10

Ingediend door afdeling Winterswijk, Harderwijk, 
Eindhoven, Veldhoven, Hengelo, Purmerend, 
Zoetermeer, Waterland, Arnhem en Leusden.

AMENDEMENT TEKST
‘...voor het maken van..’ veranderen in ‘...voor het 
werven van..’.
Toelichting
‘maken’ impliceert nieuwe mensen creëren. Maar 
de mensen bestaan al, je probeert ze te werven om 
zich bij je aan te sluiten

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

112 • Amendement nr. 32, hoofdstuk 4, pagina 5, 
regel 10

Ingediend door afdeling Brielle, Hellevoetsluis, 
Eindhoven, Harderwijk, Rotterdam, Zoetermeer, 
Stede Broec, Venlo en Den Bosch.

AMENDEMENT TEKST
Schrappen: streefcijfer 

Toelichting
Volgens ons zijn we tegen streefcijfers, targets of 
hoe je ze ook zou willen noemen, dus waarom wil-
len we daar binnen onze partij ineens wel mee gaan 
werken.
ADVIES: AFWIJZEN
Inhoudelijk oneens. 

113 • Amendement nr. 48, hoofdstuk 4, pagina 5, 
regel 11

Ingediend door afdeling Eindhoven, Veld-
hoven, Nuenen, Zoetermeer, Gouda, Rotterdam, 
 Dronten, Venlo en Harderwijk.

AMENDEMENT TEKST
Tekst 4.3. vervangen door: ‘Alle afdelingen wor-
den daarbij betrokken en stellen een eigen plan op 
voor het vasthouden en activeren van bestaande 
leden en voor het werven van nieuwe leden. Daarbij 
 houden we rekening met concrete – en soms ver-
schillende – omstandigheden.’ 

Toelichting
Het is prachtig om een groot ledenbestand te heb-
ben, maar als niemand actief is, heb je er zo weinig 
aan. Mensen worden lid en actief vanwege onze 
ideologie. Wij, leden, willen meedoen in de hoop 
dat we de wereld een beetje beter achterlaten dan 
we hem aantroffen. Dus is het ook belangrijk dat 
we dingen doen waarvan we het gevoel hebben dat 
het ertoe doet. Of het nu gaat om informatie aan te 
dragen zodat een Kamerlid nog beter geïnformeerd 
is, of een actie voor een bushokje in de eigen wijk. 
Het moet ertoe doen en passen binnen de ideologie 
waar we als partij voor staan. Het is prima dat we 
plannen maken, maar die moeten eerder gaan over 
‘hoe te inspireren’ dan over ‘hoeveel leden’.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

114 • Amendement nr. 56, hoofdstuk 4, pagina 5, 
regel 11

Ingediend door afdeling Groningen en Zoeter-
meer.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: ‘Concrete successen door lokaal 
activisme leiden tot de grootste ledenwinst. Afdelin-
gen betrekken dit in hun plan van aanpak’ na ‘Alle 
afdelingen worden daarbij betrokken en stellen een 
eigen plan op voor het maken van nieuwe leden, 
met een streefcijfer en een plan van aanpak’.
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Toelichting
Mensen willen bij een club horen die daadwerkelijk 
zaken voor elkaar krijgt. Goede lokale acties voeren, 
en samen met mensen winst boeken om ze vervol-
gens als lid in te schrijven, dat blijft de beste manier 
om te groeien in ledental. Dat moet onderdeel zijn 
van de plan van aanpak.

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
Invoegen: ‘vaak’ achter ‘leiden’. 

115 • Amendement nr. 92, hoofdstuk 4, pagina 5, 
regel 11

Ingediend door afdeling Amstelveen, Oude 
IJsselstreek, Zoetermeer, Haarlem, Gouda en 
Amersfoort.

AMENDEMENT TEKST
Invoegen ‘het behouden van bestaande leden’ voor 
‘het maken van nieuwe leden’.

Toelichting
Het behoud van leden is net zo belangrijk als het 
werven van nieuwe leden. Als je de grootste leden-
partij wilt worden is het niet efficiënt als je nieuwe 
leden werft terwijl bestaande leden opzeggen.

ADVIES: Overnemen 

116 • Amendement nr. 125, hoofdstuk 4, pagina 
5, regel 12

Ingediend door afdeling Zoetermeer.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: ‘Hierin staat ook in opgenomen hoe de 
afdeling de leden wil activeren’.

Toelichting
Het is niet alleen van belang om nieuwe leden te 
werven maar vooral ook om nieuwe leden actief 
voor de partij te maken. Nieuwe actieve leden 
vergroot onze slagkracht, geeft nieuwe energie en 
nieuwe ideeën.

ADVIES: AFWIJZEN
Wordt al behandeld in hoofdstuk 6. 

117 • Amendement nr. 41, hoofdstuk 4, pagina 5, 
regel 18

Ingediend door afdeling West-Friesland Oost, 
Zoetermeer en Gouda.

AMENDEMENT TEKST
‘.... Investeren in nieuwe leden, maar zeker ook 
in het opleiden van kaderleden (kadervorming), 
betekent investeren in de duurzame versterking van 
onze partij’.
Toelichting
Om als partij sterker te worden moeten uit de leden 
‘kaderleden’ worden geworven – deze moeten wor-
den geschoold en moeten de kans krijgen zich te 
ontwikkelen. Door het vormen van een afdelingska-
der worden de mogelijkheden vergroot om potenti-
ele bestuurders op te leiden. 

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering.  

118 • Amendement nr. 69, hoofdstuk 4, pagina 5, 
regel 18

Ingediend door afdeling Nijmegen en 
 Zoetermeer.

AMENDEMENT TEKST
Invoegen regel 18 na de middelen: ‘Niet alleen 
leden op straat werven, maar ook vergezeld van 
inhoudelijke thema’s, ondersteund door (sociale) 
media’.

Toelichting
Naast lokale acties zijn het vaak de grote actuele 
thema’s waardoor mensen beslissen lid te worden 
van onze partij. Van onze landelijke SP vragen we in 
die gevallen een ondersteuning in de vorm van een 
permanente ledenwerfcampagne die inspeelt op de 
actualiteit.

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor voorstel 184. 

119 • Amendement nr. 184, hoofdstuk 4, pagina 
5, regel 18

Ingediend door afdeling Nijmegen.

AMENDEMENT TEKST:
Huidige tekst: “Op basis van de voorstellen van de 
afdelingen stellen we een landelijk streefcijfer vast 
en een landelijk campagneplan, met de daarvoor 
benodigde middelen.  Investeren in nieuwe leden 
betekent investeren in de duurzame versterking van 
onze partij.”

Toevoegen achter “benodigde middelen”: “Niet 
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alleen leden op straat werven, maar ook vergezeld 
van inhoudelijke thema’s, ondersteund door sociale 
media”.

Toelichting:
Naast lokale acties zijn het vaak de grote actuele 
thema’s waardoor mensen beslissen lid te worden 
van onze partij. Van onze landelijke SP vragen we in 
die gevallen een ondersteuning in de vorm van een
permanente ledenwerf campagne die inspeelt op de 
actualiteit.

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
Tekstvoorstel: toevoegen na ‘benodigde middelen’ 
‘We houden daarbij goed rekening met actuele 
thema’s en maken optimaal gebruik van moderne 
media.’

120 • Amendement nr. 198, hoofdstuk 4, pagina 
5, regel 20

Ingediend door afdeling Delft en Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: ‘We gaan de landelijke organisatie 
professionaliseren en waar nodig versterken om de 
groei van het aantal leden te kunnen bijhouden en 
om de afdelingen adequaat te kunnen ondersteu-
nen.’

Toelichting
Niet alleen de afdelingen maar ook de landelijke 
organisatie kan en moet verbeteren om de groei 
in ledental en de goede organisatie van acties en 
campagnes aan te kunnen.

ADVIES: AFWIJZEN
Behoort tot permanente verantwoordelijkheid van 
Partijraad en Partijbestuur.
 
121 • Amendement nr. 279, hoofdstuk 4, pagina 
5, regel 20

Ingediend door afdeling Brielle, Hellevoetsluis 
en Baarn.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen als punt 4.6: ‘Onder onze leden zitten 
nog veel talentvolle op allerlei gebied, muziekanten, 
fotografen, tekenaars, journalisten, docenten, nota-
rissen, juristen enz. We gaan deze mensen benade-
ren en vragen om hun expertise in te zetten.’ 

Toelichting: 
Voor een deel is het een aanname dat nieuwe leden 
ook actieve leden oplevert. Wij zijn er van overtuigd 
dat er bij de huidige leden nog veel talentvolle 

mensen zitten. Maak meer gebruik van onze eigen 
talenten i.p.v. mensen van buitenaf, al dan niet 
betaald te laten opdraven.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig, is voor de landelijke partij al staande 
praktijk.
 
122 • Amendement nr. 257, hoofdstuk 4, pagina 
5, regel 20

Ingediend door afdeling Leusden.

AMENDEMENT TEKST
4.6 ‘Het aantrekken van kaderleden moet een be-
langrijk doel vormen voor de afdeling. Deze kader-
leden vormen de ondersteuning van het afdelings-
bestuur en zijn tevens een belangrijke verbinding 
tussen het bestuur en de leden.’

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodige toevoeging. Is immers al permanent 
doel van onze partij om van leden actieve leden te 
maken.

123 • Amendement nr. 280, hoofdstuk 4, pagina 
5, regel 21

Ingediend door afdeling Goirle, Baarn, 
 Purmerend, Zoetermeer, Haarlem, Gouda,  
Landgraaf en Leusden.

AMENDEMENT TEKST
4.6 Gezinslidmaatschap toevoegen aan resolutie 
met volgende tekst: ‘Vele partners en gezinsleden 
van leden zijn niet lid om financiële reden maar wel 
sympathisant van de SP. Deze extra leden kunnen 
ons helpen de grootste ledenpartij te worden. Wij 
gaan daarom de kansen en (on)mogelijkheden voor 
een gezinslidmaatschap, van 7,50 euro per kwartaal 
voor twee personen, 10 euro voor drie personen 
enzovoort, onderzoeken en een voorstel voorleggen 
aan de Partijraad.’ 

Toelichting:
Overwegingen amendement:
Dat binnen een huishouden vaak dezelfde politieke 
overtuiging leeft.
Dat partners van leden vaak niet lid zijn, omdat hun 
partner het al is maar wel SP aanhangers zijn.
Dat in de afdelingen mensen hun lidmaatschap 
opzeggen om financiële reden; leden van wie de 
partner al lid is, doen dat eerder.
Dat we met een gezinslidmaatschap minder leden 
mislopen en wellicht meer leden krijgen.
Dat ROOD-leden of jonge SP-aanhangers die nog 
thuis wonen, vaak ouders hebben die ook SP lid 
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zijn. Het kan extra ROOD-leden opleveren.
Dat een gezinslidmaatschap financieel voordelig 
kan zijn.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. Gezinslidmaatschap bestaat al.
 
124 • Amendement nr. 110, hoofdstuk 5, pagina 
5, regel 22

Ingediend door afdeling Rotterdam, Diemen en 
Gouda.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘Afdelingen zijn meer dan een cam-
pagnemachine’:
De titel van hoofdstuk §5 wijzigen in: ‘Onze afdelin-
gen zijn onze zintuigen, ledematen en hersenen’.

Toelichting
Het SP-adagium ‘Afdelingen zijn onze zintuigen en 
ledematen’ klinkt goed. Maar afdelingen doen meer 
dan alleen zien wat er misgaat en folders uitdelen: 
binnen afdelingen is veel waardevolle denkkracht 
aanwezig.

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
Tekstvoorstel titel: ‘Sterkere afdelingen, sterkere 
partij’. 

125 • Amendement nr. 111, hoofdstuk 5, pagina 
5, regel 24

Ingediend door afdeling Rotterdam, Zoetermeer, 
Harderwijk, Gouda, Purmerend en Stede Broec.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘Zonder onderzoek geen streefcijfers 
(II)’:
Hoofdstuk §5 geheel vervangen door de volgende 
tekst:
5.1 ‘Ons streven is dat gaandeweg overal in ons 
land mensen in hun eigen gemeente met de SP 
kunnen strijden en voor de SP kunnen kiezen.’
5.2 ‘Het analyseren van de kansen voor nieuwe 
afdelingen en het opzetten ervan in een regio is de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de afdelin-
gen in de regio, de regiovertegenwoordiger en het 
landelijke scholings- en ondersteuningsteam.’
5.3 ‘We evalueren waarom het eerdere doel van 
200 afdelingen de afgelopen jaren niet is behaald. 
Op basis daarvan maken we een plan hoe we de 
komende jaren gaan werken aan het uitbreiden van 
het aantal partijafdelingen.’ 

Toelichting
Net als bij streefcijfers voor het ledental geldt: het 

is weinig zinvol om te roepen ‘we moeten naar 200 
afdelingen’ en vervolgens ‘we moeten naar 250 
afdelingen’, zonder te analyseren waarom het op 
sommige plaatsen wel en op sommige plaatsen niet 
lukt afdelingen op te zetten.
Verder is wat ons betreft de eerste taak van afdelin-
gen het wortelen en uitbouwen van het werk in hun 
kerngemeente. Of een afdeling nog een kansrijke 
plaats voor een nieuwe afdeling onder zich heeft, en 
hoeveel capaciteit de afdeling heeft om hieraan te 
werken, zal per geval verschillen. Daarom stellen we 
voor dat de afdelingen in een regio, de regioverte-
genwoordiger en het S-team gezamenlijk daarvoor 
verantwoordelijk worden.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering.  

126 • Amendement nr. 162, hoofdstuk 5, pagina 
5, regel 24

Ingediend door afdeling Maastricht.

AMENDEMENT TEKST
‘om onze denk- en slagkracht te vergroten’ wegla-
ten.

Toelichting
Is al voldoende gezegd.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

127 • Amendement nr. 57, hoofdstuk 5, pagina 5, 
regel 25

Ingediend door afdeling Groningen en Gouda.

AMENDEMENT TEKST
‘Ons streven is dat gaandeweg overal in ons land 
mensen in hun eigen gemeente voor de SP kunnen 
kiezen en met de SP kunnen strijden.’ 
wijzigen in 
‘Ons streven is dat gaandeweg overal in ons land 
mensen in hun eigen gemeente met de SP kunnen 
strijden en voor de SP kunnen kiezen.’

Toelichting
De prioriteit moet liggen bij het strijden met de 
SP. Indien dit structureel gebeurt en de SP wortelt 
onder de bevolking is het mogelijk de strijd van 
bewoners ook naar het gemeentehuis te brengen. 
Deze prioritering dient ook in de tekst naar voren te 
komen door ‘strijd voeren met’ als eerste te noe-
men.

NOTA VAN WIJZIGINGEN
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ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad.
128 • Amendement nr. 71, hoofdstuk 5, pagina 5, 
regel 28

Ingediend door afdeling Nijmegen, Haarlem, 
Rotterdam, Oude IJsselstreek, Zoetermeer en 
Gouda.

AMENDEMENT TEKST
‘Er worden lessen getrokken uit de campagne ‘Op 
naar de 200 afdelingen’.’

Toelichting
We streven ernaar dat op termijn in iedere gemeen-
te op de SP gestemd kan worden. Bij de campagne 
‘Op naar 200 afdelingen hebben we zaken laten 
liggen en zijn er organisatorische fouten gemaakt. 
Door deze campagne grondig te evalueren voor-
komen we dat we tegen dezelfde teleurstellingen 
aanlopen. 

ADVIES: AFWIJZEN
Staat al periodiek op agenda Partijraad. 

129 • Amendement nr. 174, hoofdstuk 5, 
pagina 5, regel 32

Ingediend door afdeling Eemsmond, Amersfoort 
en Den Bosch.

AMENDEMENT TEKST
‘Als elke afdeling zich doorlopend inzet voor het 
versterken van de eigen basis en waar mogelijk 
inzet voor de oprichting van één nieuwe afdeling 
in de omgeving, op basis van het stappenplan dat 
we daarvoor hebben ontwikkeld (zie Kaderkrant 
van maart 2013), zal het mogelijk zijn om op termijn 
door te groeien naar 250 partijafdelingen in het 
land.’

Toelichting
De basis van de bestaande afdeling moet goed 
zijn, alleen dan kun je met voldoende daadkracht 
en aandacht meehelpen een nieuwe afdeling op te 
richten. 

ADVIES: OVERNEMEN
Verbetering.
 
130 • Amendement nr. 282, hoofdstuk 5, 
pagina 5, regel 32

Ingediend door afdeling Ede, Zoetermeer en 
Wormerland.

AMENDEMENT TEKST
Tekst geheel vervangen door: ‘Elke afdeling zet zich 
zoveel en zover mogelijk in voor de oprichting van 
één nieuwe afdeling in de omgeving. Het stappen-
plan daarvoor, dat is vermeld in de Kaderkrant ‘Op 
naar 200 afdelingen’ wordt regelmatig geëvalueerd 
met afdelingen die daar recent ervaring mee heb-
ben. Daarmee wordt een groei naar 250 afdelingen 
in het land daadwerkelijk haalbaar.’

Toelichting: 
De huidige evaluatie is er één op de toepassing van 
het stappenplan en niet op de inhoud. Er staan ui-
teraard goede punten in het stappenplan, maar het 
wordt te veel als blauwdruk gebruikt, met risico’s 
van afremmen van enthousiaste groepen die een 
afdeling op willen richten maar nog erg moeten 
wennen aan het actief op straat zijn. Daar waar 
 activisme in het bloed zit is er al wel een SP- 
afdeling. Men zal gaan merken dat met het toe-
nemen van het aantal afdelingen het ook steeds 
lastiger zal gaan worden om een afdeling op te rich-
ten. Een dynamischer stappenplan is dus gewenst 
zonder daarbij de uitgangspunten uit het oog te 
verliezen.

ADVIES: Afwijzen
Overbodig, is staande praktijk en gebeurt onder 
andere vijf keer per jaar op de partijraad. 

131 • Amendement nr. 182, hoofdstuk 5,  
pagina 5, regel 32

Ingediend door afdeling Hoorn en Stede Broec.

AMENDEMENT TEKST
Constaterende dat niet elke gemeente bestaat uit 
slechts één dorp of stad maar soms uit meerdere 
kernen verzoeken wij om het stappenplan uit de 
kaderkrant van maart 2013 (Op naar de 200 afdelin-
gen) daar op af te stemmen.

Toelichting
We leiden aan te groot optimisme wat betreft het 
willen realiseren van nieuwe afdelingen in bijv. fusie-
gemeenten met veel verschillende kernen, die niet 
alleen qua karakter maar ook geografisch ver uiteen 
liggen.

ADVIES: AFWIJZEN
Evaluatie Stappenplan en waar nodig aanpassing 
hoort tot permanente verantwoordelijkheid van 
Partijraad, waarin alle afdelingsvoorzitters zitting 
hebben, meepraten en meebeslissen.

XXI CONGRES
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132 • Amendement nr. 278, hoofdstuk 5, 
pagina 5, regel 34

Ingediend door afdeling Goes, West Maas en 
Waal, Purmerend, Zoetermeer, Goirle, 
West-Friesland Oost, Tholen en Wormerland.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen bij paragraaf 5.3 blad 5 na regel 34: 
‘Het verplichte aantal leden voor het starten van 
een afdeling in gemeenten tot 30.000 inwoners kan 
worden verlaagd van 50 naar 35. Daardoor zal het 
in meer gemeenten mogelijk worden een SP afde-
ling te starten.’ 

Toelichting:
Er zijn in Zeeland zeven gemeenten waar nog geen 
SP-afdeling is. De grootste van die gemeenten 
heeft 22.000 inwoners. Het is een zware opgave 
in zo’n kleine gemeente een ledental van 50 te 
bereiken. En dit laatste kan demotiverend werken 
op actieve leden uit deze gemeenten. Een ‘eigen’ 
afdeling lijkt buiten bereik. 

ADVIES: AFWIJZEN
Inhoudelijk oneens.
 
133 • Amendement nr. 120, hoofdstuk 5, 
pagina 5, regel 34

Ingediend door afdeling Zoetermeer,  
Purmerend, Diemen, Gouda, Rotterdam en  
Gorinchem.

AMENDEMENT TEKST
‘...groeien naar 250 partijafdelingen...’ vervangen 
door ‘...groeien naar zo veel mogelijk partijafdelin-
gen...’

ADVIES: AFWIJZEN
Oneens. We stellen onszelf een duidelijk doel, geen 
vaag vooruitzicht. 

134 • Amendement nr. 86, hoofdstuk 5, pagina 5, 
regel 36

Ingediend door afdeling Zwolle, Zoetermeer, 
Gouda en Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: ‘We zetten in op verbreding en ver-
dieping van het scholingsaanbod aan de hand van 
concrete wensen uit de afdelingen.’

Toelichting
Het huidige scholingsaanbod wordt door sommige 
leden, met name die al wat langer in de partij rond-
lopen, toch al wat beperkt gezien.

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor voorstel 61. 

135 • Amendement nr. 163, hoofdstuk 5,  
pagina 5, regel 36

Ingediend door afdeling Maastricht, Weert, 
Rotterdam en Amersfoort.

AMENDEMENT TEKST
‘...daarvoor nodig hebben, waaronder uitbreiden 
van het scholingsteam.’

Toelichting
Voor meer ondersteuning van de afdeling zijn meer 
scholingsmedewerkers nodig. Het gaat niet alleen 
om scholing die meer toegepast is op de afde-
lingen, dit vergt ook een investering in het aantal 
mensen.

ADVIES: Afwijzen
Verantwoordelijkheid van Partijraad en Partij-
bestuur. 

136 • Amendement nr. 61, hoofdstuk 5, pagina 5, 
regel 37

Ingediend door afdeling Nijmegen, Zoetermeer, 
Harderwijk, Velsen, Gouda, Amersfoort, Hulst en 
Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
‘Het scholingsaanbod wordt uitgebreid en verdiept 
zodat ook ervaren SP’ers uitgedaagd worden en 
zich kunnen blijven ontwikkelen.’

Toelichting
Ervaren SP’ers hebben het idee ideologisch stil te 
staan en zoeken verdieping en verbreding.

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
Tekstvoorstel: ‘Het scholingsaanbod dient zo te zijn 
dat ook ervaren leden uitgedaagd worden...’ 

137 • Amendement nr. 211, hoofdstuk 6,  
pagina 5, regel 43

Ingediend door afdeling De Bilt.

AMENDEMENT TEKST
‘onze partij in zijn geheel aantreedt’ veranderen in: 
‘onze partij zich als een geheel kan doen gelden’.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 
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138 • Amendement nr. 66, hoofdstuk 6, pagina 5, 
regel 44

Ingediend door afdeling Leiden.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen nieuw punt 6.2 (het huidige punt 6.2 en 
alle navolgende schuiven op): ‘Er worden scholin-
gen aangeboden die beter passen bij de ontwikke-
ling van de afdeling.’

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor voorstel 136. 

139 • Amendement nr. 164, hoofdstuk 6,  
pagina 5, regel 45

Ingediend door afdeling Maastricht.

AMENDEMENT TEKST
‘de komende tijd’ weglaten.

Toelichting
Dit suggereert dat het tijdelijk is.

ADVIES: OVERNEMEN
Verbetering. 

140 • Amendement nr. 165, hoofdstuk 6,  
pagina 5, regel 45

Ingediend door afdeling Maastricht.

AMENDEMENT TEKST
6.2 verduidelijken of weglaten.

Toelichting
Afdelingen hebben al heel veel verantwoordelijk-
heden. Deze tekst suggereert dat afdelingen nog 
méér moeten gaan doen. De druk op de afdelingen 
wordt dan te groot. Leden werven is al een taak 
van de afdelingen. Voor opleiden is uitbreiding van 
het scholingsteam nodig, en niet dat afdelingen 
zelf hun leden scholingen moeten gaan geven. Het 
oprichten van nieuwe afdelingen mag niet voor elke 
afdeling verplicht worden: een afdeling moet zelf 
sterk genoeg zijn om dat op zich te nemen.
Bij weglating van 6.2 is het vergroten van de finan-
ciële slagkracht van de afdelingen ook niet nodig. 
Dat geld kan beter worden ingezet voor meer on-
dersteuning aan de afdelingen door betaalde krach-
ten, o.a. een uitbreiding van het scholingsteam, en 
het ondersteunen van de opzet van nieuwe afdelin-
gen.

ADVIES: AFWIJZEN
Oneens. Resolutie maakt duidelijke keuze voor ster-

kere afdelingen met meer verantwoordelijkheden en 
mogelijkheden. 

141 • Amendement nr. 266, hoofdstuk 6,  
pagina 5, regel 45

Ingediend door afdeling Oude IJsselstreek,  
Zoetermeer en Gemert-Bakel.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen 6.2: ‘De scholingsmethodieken zijn de 
laatste jaren veranderd, het kan anders en beter. De 
methodieken worden geëvalueerd.’ 

Toelichting
Dat de methodieken veranderd zijn en het anders 
en beter kan, wordt bevestigd door SP’ers die 
werkzaam zijn in het onderwijs.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. Is immers al bevoegdheid en verant-
woordelijkheid Partijraad en Partijbestuur.
 
142 • Amendement nr. 93, hoofdstuk 6, pagina 5, 
regel 46

Ingediend door afdeling Amstelveen en Haarlem.

AMENDEMENT TEKST
Het woord ‘nieuwe’ laten vervallen.

Toelichting
Bestaande leden moeten ook de kans krijgen opge-
leid te worden of bijgeschoold te blijven. 

ADVIES: OVERNEMEN
Tekstvoorstel: in 6.2 ‘nieuwe leden’ vervangen door 
‘(nieuwe) leden’. 
 
143 • Amendement nr. 275, hoofdstuk 6, pagina 
5, regel 47

Ingediend door afdeling Eindhoven, Veldhoven, 
Nuenen, Purmerend, Gouda, Dronten, Wormer-
land en Oirschot.

AMENDEMENT TEKST
Tussenvoegen tussen artikel 6.2 en 6.3: ‘Opleiden 
is randvoorwaardelijk voor het delen van idealen en 
het bereiken van onze doelen als partij. In samen-
werking met de afdelingen op lokaal of regionaal 
ontstaan nieuwe inzichten en worden nieuwe 
vormen van kennisdeling ontwikkeld, die landelijk 
gedeeld kunnen worden. Het scholingsteam zorgt 
ervoor dat kennis overal binnen de partij gedeeld 
wordt. Hiervoor worden ook nieuwe vormen gevon-
den en nieuwe( digitale) middelen ingezet.’ 
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Toelichting:
De tekst van de resolutie doet onszelf te kort. De 
kern is dat opleiden en kennisdelen voor onze partij 
de bron moet zijn. Veel afdelingen nemen al verant-
woordelijkheid voor het (laten) scholen van leden. 
De resolutie is niet duidelijk over de positie van het 
scholingsteam in relatie tot de rol van de afdelin-
gen. Wij vinden dat die duidelijk moet zijn. Artikel 
6.2 draagt namelijk het risico in zich van het over de 
schutting gooien van taken omdat het partijbestuur 
onvoldoende zicht heeft op wat er lokaal nodig is. 
Daar hebben we als gemeente ten opzichte van het 
Rijk slechte ervaringen mee. Conclusie: het scho-
lingsteam moet er zijn en zich ontwikkelen. Overwe-
gingen hierbij zijn: Een aantal afdelingen zijn prima 
in staat scholing op te zetten en te geven, zeker als 
intensief samenwerkt wordt in de regio. Dit geeft 
vast ook creatieve nieuwe vormen van scholing, 
zodat in sommige regio’s de scholing zich actief 
aanpast aan de vragen van deze tijd. Het is gezond 
voor de partij om regelmatig te vernieuwen vanuit 
lokale initiatieven; scholing organiseren kost tijd. 
Tijd die afdelingen inzetten voor het zelf organiseren 
van scholing gaat af van tijd die beschikbaar is voor 
actie en analyse. Lokaal scholing organiseren heeft 
een groot risico: hoe blijft de partij van Eindhoven 
tot Groningen als eenheid optreden waar het gaat 
om visie, inspiratie en werkwijzen? Tot nu toe vond 
de uitwisseling plaats via het scholingsteam. Bij 
groei van de partij is de ontwikkeling van het scho-
lingsteam daarom ook van wezenlijk belang. 

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig, sluit aan bij de bestaande praktijk. 

144 • Amendement nr. 112, hoofdstuk 6,  
pagina 5, regel 48

Ingediend door afdeling Rotterdam en Gouda.

AMENDEMENT TEKST
Amendement: ‘Bijdrage aan afdelingen verdubbe-
len’
Punt §6.3 ‘Om de slagkracht van afdelingen te ver-
groten evalueert het nieuwe partijbestuur de bijdra-
geregeling voor de afdelingen’ wijzigen in: ‘ Om de 
slagkracht van afdelingen te vergroten, wordt het 
bedrag per lid dat afdelingen ontvangen verdub-
beld. Daarnaast kunnen afdelingen aanvragen bij 
het partijbestuur indienen voor ondersteuning voor 
bijzondere projecten en grote (actie- of verkiezings-)
campagnes, waarvoor vanaf 2016 jaarlijks 250.000 
euro gereserveerd wordt.’

Toelichting
De verhouding tussen de financiële middelen van 
afdelingen en van de landelijke partij is volledig 

scheefgegroeid. Landelijk zijn er ieder jaar miljoe-
nenoverschotten, terwijl afdelingen vaak geld tekort 
komen om acties en campagnes te organiseren, en 
aanvragen voor een extra bijdrage voor bijzondere 
projecten afgewezen worden. Zeker als we nog 
meer verantwoordelijkheden bij de afdelingen neer-
leggen, moeten daar ook meer middelen tegenover 
staan.
Ter illustratie Rotterdam als voorbeeld: de afdracht 
van al onze vertegenwoordigers en de contributie 
van de Rotterdamse leden levert de partij per jaar 
ruim 150.000 euro op. Daarvan krijgt de afdeling, 
op basis van de bijdrageregeling en leveringen en 
diensten in natura, in een goed jaar hooguit een 
derde ‘terug’.
Het bovenstaande voorstel kost jaarlijks zo’n 
670.000 euro. Wij denken dat dat goed binnen 
de landelijke begroting in te passen valt. Om te 
voorkomen dat sommige afdelingen te veel reserve 
opbouwen, zou in de regeling opgenomen kunnen 
worden dat het banksaldo afgeroomd wordt boven 
een bepaald bedrag.

ADVIES: AFWIJZEN
Eerst evalueren, dan beslissen, zoals 6.3 voorstelt. 
Is uiteindelijke bevoegdheid Partijraad. 

145 • Amendement nr. 203, hoofdstuk 6,  
pagina 5, regel 48

Ingediend door afdeling Utrecht, Eindhoven, 
Gouda, Dronten en Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
Punt toevoegen: ‘Het partijbestuur krijgt de op-
dracht de werking van het scholingsteam te evalue-
ren en zowel kwalitatief als kwantitatief maatregelen 
te nemen om de ondersteuning te bieden die nodig 
is.’

Toelichting
We moeten goed kijken naar de huidige werking 
van het scholingsteam. Er is discussie over de 
kwaliteit van de scholing en over de begeleiding die 
afdelingen krijgen. Goede scholingen zijn ontzet-
tend hard nodig om het fundament van onze partij 
te versterken. Een evaluatie van het partijbestuur 
over de werking van het scholingsteam en wat 
ervoor nodig is om het scholingsteam beter te laten 
functioneren is daarom hard nodig.

ADVIES: AFWIJZEN
Behoort tot verantwoordelijkheid Partijraad en 
Partijbestuur. 
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146 • Amendement nr. 213, hoofdstuk 6,  
pagina 5, regel 48

Ingediend door afdeling Utrecht.

AMENDEMENT TEKST
Punt toevoegen: ‘Er moet meer aandacht komen 
voor scholing op het gebied van het neoliberalisme 
en de invloed van het neoliberalisme op onze partij.’

Toelichting
Het neoliberalisme is dominant in onze samenle-
ving. Dat heeft ook zo z’n invloeden op de werking 
van onze partij en onze partijleden. We moeten 
ervoor zorgen dat we onze leden meer scholen over 
het neoliberalisme, zodat onze leden het neolibe-
ralisme beter gaan herkennen. Zo zien we eerder 
wanneer het neoliberalisme (onbewust) onze partij 
binnen kruipt. We moeten weten waar we vandaan 
komen om te weten waar we naartoe moeten.

ADVIES: AFWIJZEN
Maakt al deel uit van de ideologiecursussen die 
waar nodig aangepast worden. 

147 • Amendement nr. 113, hoofdstuk 6,  
pagina 5, regel 51

Ingediend door afdeling Rotterdam, Zoetermeer, 
Velsen, Gouda en Zeist.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘Investeren in activisme en worteling’:
Toevoegen van een nieuw voorstel na §6.3:
6.4 ‘Ook in personele zin investeren we in het 
versterken van ons activisme en worteling. Het 
scholingsteam wordt fors uitgebreid en gaat meer 
doen aan ‘scholing in de praktijk’: door lokale acties 
te helpen organiseren en aan te jagen. Voor grote 
landelijke acties zijn er ervaren campagneleiders die 
vanuit het partijbureau lijnen uitzetten en afdelingen 
ondersteunen.’

Toelichting
Acties voeren en mensen organiseren kost veel tijd 
en mankracht en vereist veel strategisch inzicht. 
Veel afdelingen doen dat heel goed, maar kunnen 
daarbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Het 
lokale activisme zouden we kunnen aanjagen met 
meer scholings- / ondersteuningsteamleden die 
vrijgesteld zijn, een beperkt aantal afdelingen onder 
hun hoede hebben, en bij voorkeur uit de regio zelf 
komen. Met campagneleiders die voldoende tijd 
hebben willen we de organisatiekracht voor landelij-
ke campagnes vergroten (zie ook ons voorstel over 
betere acties bij §4).

ADVIES: AFWIJZEN
Behoort tot verantwoordelijkheid Partijraad en 
Partijbestuur. 

148 • Amendement nr. 34, hoofdstuk 6, pagina 5, 
regel 52

Ingediend door afdeling Brielle, Hellevoetsluis en 
Zoetermeer.

AMENDEMENT TEKST
Schrappen: ‘zeker ook op’.

Toelichting
Dit gaat alleen over de afdelingen en dat is al lokaal.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. 

149 • Amendement nr. 76, hoofdstuk 6, pagina 5, 
regel 52

Ingediend door afdeling Waterland.

AMENDEMENT TEKST
Vervangen ‘onze voorrang voor versterking van ons’ 
door ‘het belang dat we hechten aan het,.....’

Toelichting
‘het belang’ komt sterker over dan ‘voorrang’.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 
 
150 • Amendement nr. 259, hoofdstuk 6,  
pagina 5, regel 53

Ingediend door afdeling Zuidplas.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen na artikel: ‘Indien een afdeling gaat 
meebesturen zal er extra ondersteuning komen 
vanuit scholingsteam over hoe men ook als coalitie-
partij activisme kan behouden.’

Toelichting
Deelname aan een college kan er soms toe leiden 
dat afdelingen in een zwart gat vallen en moeite 
hebben hoe om te gaan met de coalitierol. Dit mag 
ons activisme niet verlammen, dus adequate onder-
steuning moet hier een oplossing voor bieden! 

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. Ondersteuning is op aanvraag afdeling 
beschikbaar.  

XXI CONGRES
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151 • Amendement nr. 277, hoofdstuk 6,  
pagina 5, regel 57

Ingediend door afdeling Hilversum, Zoetermeer, 
Baarn, Wormerland en Zaltbommel.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen als punt 6.6: ‘Het wordt mogelijk om 
binnen één regionale SP-afdeling meerdere raads-
fracties te ondersteunen, zo lang dit op een manier 
kan die ervoor zorgt dat de kernwaarden die de 
huidige regels beogen te beschermen ook echt 
beschermd worden.’

Toelichting: 
- We willen meer en vooral ook sterkere afdelingen, 
die acties in de buurten combineren met strijd in de 
gemeenteraden;
- SP regio-afdelingen (waaronder Hilversum en 
omstreken) hebben een bereik dat meer dan één 
gemeente, en daarmee gemeenteraden, omspant;
- de huidige regels bieden een afdeling weinig 
kansen om binnen al die gemeenten invloed in die 
raden te pakken op voor de SP belangrijke gebie-
den zoals zorg en welzijn (decentralisaties); 
- deze regels rondom deelname aan raadsverkie-
zingen zijn gebaseerd op de noodzaak een sterke 
afdeling te hebben om de kernwaarden van de SP 
overeind te houden en geen zuiver parlementaire 
partij te worden;
- er kunnen gevallen zijn waarin één sterke afdeling 
waarin de kernwaarden goed zijn verankerd; meer-
dere raadsfracties kan dragen;
- op die manier kunnen de kernwaarden van de SP 
gewaarborgd worden;
- daarmee kunnen ook kiezers buiten de kernge-
meente gewoon op de SP stemmen, en leden in die 
gemeenten worden door de zichtbaar grotere rol 
van de SP in hun gemeente uitgedaagd hun steen-
tje te gaan of te blijven bijdragen.

ADVIES: AFWIJZEN
Inhoudelijk oneens. Partijraad heeft eerder vast-
gesteld dat we slechts meedoen aan raadsverkie-
zingen in gemeenten waar we een functionerende 
afdeling hebben.

152 • Amendement nr. 135, hoofdstuk 7,  
pagina 6, regel 3

Ingediend door afdeling Ede en Zoetermeer.

AMENDEMENT TEKST
Graag ‘neoliberale’ vervangen door ‘kapitalistische’.

Toelichting
Wij verwachten dat juist de jeugd zich meer aange-

sproken voelt door de tem kapitalistisch. Die term 
spreekt meer voor zichzelf dan de term neoliberaal, 
die soms ook verkeerd wordt uitgelegd.

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
Tekstvoorstel: toevoegen in 7.1 achter ‘neoliberaal 
beleid’ ‘en de kapitalistische economie’.  

153 • Amendement nr. 170, hoofdstuk 7, pagina 
6, regel 9

Ingediend door afdeling Purmerend.

AMENDEMENT TEKST
‘verdere uitbouw’ vervangen door ‘opbouw’.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

154 • Amendement nr. 42, hoofdstuk 7, pagina 6, 
regel 10

Ingediend door afdeling West-Friesland Oost.

AMENDEMENT TEKST
Artikel 7.3 aanvullen met: ‘De uitbouw van ROOD 
dient te geschieden door ons vooral te richten op 
het werven van werkende jongeren.’

Toelichting
We krijgen de indruk dat ROOD nu vooral aan-
trekkelijk is voor en aantrekkingskracht heeft op 
studerenden. Dat is jammer, want het is van groot 
belang dat vooral werkende jongeren, ook MBO-
geschoolden, zich thuis gaan voelen bij ROOD. Met 
deze groep jongeren dient dan ook vooral contact 
te worden gelegd.

ADVIES: AFWIJZEN
Zowel studerende als werkende jongeren behoren 
tot de doelgroep van ROOD. 

155 • Amendement nr. 58, hoofdstuk 7, pagina 6, 
regel 10

Ingediend door afdeling Groningen, Leiden, Rot-
terdam en Den Bosch.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen ‘en voorzien van de benodigde midde-
len’ na ‘met voorrang opgepakt’.

Toelichting
ROOD heeft de afgelopen jaren fors moeten bezui-
nigen. Indien wij ROOD prioriteit willen geven moet 
er in goed overleg tussen ROOD en het partijbe-
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stuur ook de nodige middelen beschikbaar worden 
gesteld om ROOD nog aantrekkelijker te maken 
voor jongeren. Dit geldt ook op lokaal niveau: 
afdelingen moeten ROOD voorzien van de nodige 
middelen om leuke, creatieve en inspirerende acties 
te kunnen doen, altijd in goed overleg.

ADVIES: OVERNEMEN
 
156 • Amendement nr. 94, hoofdstuk 7, pagina 6, 
regel 10

Ingediend door afdeling West Maas en Waal en 
Zoetermeer.

AMENDEMENT TEKST
‘De SP zal in studentensteden veel prominenter 
haar aanwezigheid moet laten zien. Zo kunnen wij 
ons profileren als dé studentenpartij en zal ROOD 
verder kunnen groeien.’

Toelichting
Tijdens de laatste verkiezingen in bijvoorbeeld 
Utrecht heeft de SP minder goed gescoord, met 
name onder jongeren. 

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
Tekstvoorstel: toevoegen aan 7.3 ‘Onze partij, en 
ROOD in het bijzonder, gaan zich nadrukkelijker 
manifesteren in studentensteden, ook als onder-
wijspartij. Daarnaast vormen ook MBO-scholieren 
en werkende jongeren een belangrijke doelgroep 
voor ROOD.’ 

157 • Amendement nr. 126, hoofdstuk 7,  
pagina 6, regel 10

Ingediend door afdeling Zoetermeer, Harderwijk, 
Velsen, Gouda en Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: ‘Dit kan ook door middel van het aan-
sluiten zoeken bij actiebewegingen waar jongeren 
al actief zijn en onderdeel te zijn van deze sociale 
strijd.’

Toelichting
Er zijn momenteel best veel jongeren actief die zich 
niet liëren of afficheren met een politieke partij of 
beweging maar wel actie voeren op belangrijke 
thema’s zoals de milieubeweging, internationale 
solidariteit thema’s en de anti-racismebeweging. 
Onderdeel zijn van die sociale strijd zal veel jonge-
ren bereiken en hen het gevoel geven dat de SP 
niet alleen die strijd steunt en er onderdeel van is 
maar ook dat de SP het vehikel is om de noodzake-
lijke verandering te bewerkstelligen.

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
Tekstvoorstel: toevoegen aan 7.3 ‘Waar mogelijk 
werken we samen met bewegingen waarin jongeren 
al actief zijn.’  

158 • Amendement nr. 194, hoofdstuk 7,  
pagina 6, regel 11

Ingediend door afdeling Delft.

AMENDEMENT TEKST
‘Om de uitbouw van ROOD te ondersteunen eva-
lueert het nieuwe partijbestuur de bijdrage van de 
partij aan ROOD en onderzoeken we de mogelijkhe-
den om de bijdrage te verhogen of ROOD anders-
zins financieel te helpen.’

Toelichting
Als ROOD bij het verder uitbouwen wordt tegen-
gehouden door een gebrek aan geld, is het aan de 
partij om daar een oplossing voor te vinden en om 
financieel bij te springen. Wat daar de beste vorm 
voor is moet uitgezocht worden. Het gaat erom dat 
ROOD genoeg financiële slagkracht krijgt.

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor voorstel 155. 

159 • Amendement nr. 136, hoofdstuk 7,  
pagina 6, regel 16

Ingediend door afdeling Ede.

AMENDEMENT TEKST
Graag toevoegen na ‘ROOD-groepen’: ‘, o.a. met 
algemene politieke scholing’.

Toelichting
Bij gesprekken met jonge SP’ers blijkt soms dat de 
motivatie bijzonder serieus is, heel goed, maar dat 
de politieke kennis soms wat beter kan. Er is vaak 
weinig idee van oorzaak en gevolg. Dat heeft het ri-
sico dat men marginaal denkt en in oneliners praat. 
Wij willen de kwaliteit in de toekomst waarborgen 
met kennis uit het verleden. Vandaar dat algemene 
politieke scholing aangeboden dient te worden.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig, spreekt voor zich.  

160 • Amendement nr. 171, hoofdstuk 7,  
pagina 6, regel 17

Ingediend door afdeling West-Friesland Oost en 
Stede Broec.

AMENDEMENT TEKST
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Toevoegen na de zin die begint met ‘en we gaan er 
voor zorgen ... aantrekkingskracht kunnen verster-
ken’: ‘We gaan dat doen door actief in contact te 
treden met groepen jongeren, zowel studerende als 
(vooral) werkende jongeren, in de leeftijd.’

Toelichting
Het gestelde in 7.5 is een prima voornemen, maar 
we zouden graag zien dat er meer concrete instru-
menten worden beschreven waarin beschreven 
wordt hoe we jongeren meer gaan aanspreken.

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor 157. 

161 • Amendement nr. 143, hoofdstuk 7,  
pagina 6, regel 18

Ingediend door afdeling Hengelo, Harderwijk en 
Beuningen.

AMENDEMENT TEKST
Aan regel toevoegen: ‘zonder onze waarden en 
beginselen uit het oog te verliezen’.

Toelichting
Om te borgen dat dit niet met de tijdgeest op de 
achtergrond raakt.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. 

162 • Amendement nr. 201, hoofdstuk 7,  
pagina 6, regel 18

Ingediend door afdeling Middelburg.

AMENDEMENT TEKST
‘En we gaan ervoor zorgen dat onze uitgangspun-
ten, onze werkmethoden, onze stijl en taal meer bij 
jonge mensen aanspreken.’ 

Toelichting
Tekstueel.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

163 • Amendement nr. 63, hoofdstuk 7, pagina 6, 
regel 24

Ingediend door afdeling Landsmeer, Den Haag, 
Groningen, Oirschot, Capelle aan den IJssel, 
Apeldoorn, Veldhoven, West Maas en Waal, 
Haarlem, Bergen op Zoom, Zuidplas, Culem-
borg, Winterswijk, Waterland, Harderwijk, 

Velsen, Diemen, Baarn, Gouda, Hof van Twente, 
Zaanstreek, Landgraaf, Langedijk, Rotterdam, 
Dronten, Stede Broec, Kampen, Eindhoven, 
Delft, Deventer, Slochteren, Leiden, Venlo, 
 Zaltbommel, Almere, Amstelveen, Opsterland, 
Voorschoten, Beuningen, Castricum,  
Wormerland, Brielle, Hellevoetsluis en Oude  
IJsselstreek.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen als nieuw punt: ‘Om de financiële slag-
kracht van onze jongerenbeweging te vergroten, 
verdubbelen we het budget van ROOD.’

Toelichting
De congresresolutie spreekt terecht vol lof en 
verwachting over onze jongerenbeweging, maar de 
hoge ambities worden vooralsnog geen kracht bij-
gezet met extra financiële middelen. We dienen een 
voorstel in waarin wij vragen om een verdub beling 
van het budget. Dat klinkt als veel, maar dat is het 
niet. Een overzicht van de feiten.

1. ROOD beschikte in 2014 over een budget van 
136.800 euro, gelijk aan 2% van de totale begroting 
van de SP.
2. In 2014 viel de jaarrekening van de SP 2.132.600 
euro positiever uit dan begroot – een meevaller 
gelijk aan maar liefst 16 x het totale budget van 
ROOD. Ook op de meerjarige begroting is sprake 
van structureel royale overschotten.
3. De jeugd heeft de toekomst, is de toekomst, 
staat in de resolutie voor dit congres. De toekomst 
is het investeren waard!

Het aantrekken van een massa jongeren bereik je 
niet door het uitspreken van goede intenties op een 
congres. Geen woorden, maar daden zijn nodig om 
het tij te keren en de jeugd voor het socialisme te 
winnen. Geef ROOD daarom de slagkracht om uit 
te groeien tot de grootste jongerenbeweging van 
Nederland. Het geld is er. Het is tijd om vol overtui-
ging te kiezen voor de jeugd, voor de toekomst. Op 
dit moment gaat er van iedere 50 euro van de SP 
één naar ROOD. Daarom zegt de afdeling Lands-
meer: geef ROOD een euro erbij!

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor voorstel 58. 

164 • Amendement nr. 96, hoofdstuk 7, pagina 6, 
regel 24

Ingediend door afdeling West Maas en Waal.

AMENDEMENT TEKST
‘ROOD-leden worden zo veel als mogelijk betrok-
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ken bij media-aangelegenheden waarbij SP-promi-
nenten in het nieuws komen. Dit zorgt ervoor dat 
jongeren zich herkennen in de idealen en standpun-
ten van de SP.’ 

Toelichting
Ook jongeren hebben een mening over pensioenen, 
de zorg, werk en inkomen, enzovoort en moeten 
de gelegenheid krijgen hier over mee te praten. 
Het houdt niet op bij de studiefinanciering en het 
jeugdloon. 

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. 

165 • Amendement nr. 114, hoofdstuk 8,  
pagina 6, regel 26

Ingediend door afdeling Rotterdam, Zaltbom-
mel, Zoetermeer, Harderwijk, Velsen, Gouda, 
Roosendaal, Stede Broec, Arnhem, Venlo,  
Maastricht, Purmerend, Ede en Veldhoven.

AMENDEMENT TEKST
Amendement: ‘Wetenschappelijk bureau verster-
ken, niet vernauwen’:
Nieuw punt toevoegen aan het begin van §8:
8.1 ‘De grootste linkse partij verdient een sterk 
wetenschappelijk bureau. Het bureau moet een 
belangrijke rol spelen in het versterken van onze 
ideologische basis, het deconstrueren van de wer-
kelijkheid die schuilgaat achter ogenschijnlijk mooie 
woorden en cijfers, het formuleren van scherpe en 
vernieuwende alternatieven voor de status-quo, en 
in het naar binnen halen van kennis die er buiten de 
SP is.
De prioriteiten van het wetenschappelijk bureau 
worden bepaald door de partijraad. Voor de komen-
de tijd is ‘SPark’ er daar één van.’ 

Toelichting
Een sterk wetenschappelijk bureau, dat onderzoek 
doet naar belangrijke inhoudelijke kwesties en 
voorstellen voor linkse alternatieven formuleert, dat 
denkers van buiten naar binnen haalt en belangrijke 
wetenschappelijke ontwikkelingen volgt, dat de 
ramen open zet en het denken in de partij verdiept, 
is cruciaal voor de ontwikkeling van de SP, en laat 
mensen zien dat wij niet alleen anders werken maar 
ook anders dénken.
Tegenwicht bieden aan het heersende neoklassieke 
economisch denken en het CPB – en meer in het 
algemeen het uitdragen van andere theorieën en 
voorstellen die daarop gestoeld zijn – vinden wij erg 
nuttig en belangrijk. Maar het moet zeker niet de 
enige of de belangrijkste taak van een wetenschap-
pelijk bureau zijn.

(We ondersteunen #54 en #67 maar handhaven ook 
dit amendement, omdat het iets verder gaat: het 
uitgangspunt moet een breed en sterk wetenschap-
pelijk bureau zijn, waarvan de SPark-activiteiten één 
onderdeel kunnen zijn.)

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor voorstel 171. 

166 • Amendement nr. 139, hoofdstuk 8,  
pagina 6, regel 26

Ingediend door afdeling Ede.

AMENDEMENT TEKST
Graag een betere verwoording over de afdrachtre-
geling!

Toelichting
De formulering ‘niet in eigen zak’ is erg negatief 
voor onze goedwillende vertegenwoordigers! Alsof 
je ze niet vertrouwt. Geef liever de achtergrond van 
de afdrachtregeling: ‘lokaal actieve leden besteden 
vaak net zoveel tijd aan de afdeling, inclusief steun 
aan de fractie, als de fractieleden/parlementariërs 
zelf.’ En maak er dan iets leuks van (wat er nu ook 
al in staat) wat je met dat geld kunt doen. Wel wil-
len we graag dat deze regeling kritisch tegen het 
licht wordt gehouden, omdat er soms schrijnende 
situaties kunnen optreden, bijv. bij mensen met een 
uitkering. De laatste zin (r50) is nog steeds onduide-
lijk (welke verleiding, welk type sponsoring?).

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

167 • Amendement nr. 152, hoofdstuk 8,  
pagina 6, regel 27

Ingediend door afdeling Zaltbommel,  
Culemborg, Zoetermeer en Maastricht.

AMENDEMENT TEKST
Invoegen nieuw punt 8.1 (waardoor de oude punten 
8.1, 8.2 en 8.3 een plaats opschuiven):
8.1 ‘Het wetenschappelijk bureau constateert en 
analyseert maatschappelijke problemen, beschrijft 
deze en draagt zo mogelijk oplossingen aan die 
passen in de uitgangspunten van het socialisme, 
zoals verwoord in ‘Heel de Mens’.’
Toelichting
Een wetenschappelijk bureau dat de huidige maat-
schappij in brede zin analyseert en mogelijke alter-
natieven aandraagt, is en blijft daarom nodig. In de 
huidige maatschappelijke constellatie in ons land is 
bijvoorbeeld het Centraal Planbureau onderdeel van 
een visie die het neoliberale karakter van de maat-
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schappij beoogt te versterken. De SP Alternatieve 
Rekenkamer draagt bij aan de socialistische visie 
op de maatschappij zoals wij die beogen. SPark 
zal daarom niet in plaats van het wetenschappelijk 
bureau mogen komen, maar er deel van uit moeten 
maken. 

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor voorstel 171. 

168 • Amendement nr. 77, hoofdstuk 8, pagina 6, 
regel 28

Ingediend door afdeling Waterland en  
Wormerland.

AMENDEMENT TEKST
Vervang heel 8.1 door ‘Cijfers en analyses die geba-
seerd zijn op de neoliberale economische theorie 
domineren veel te vaak het politieke debat’.

Toelichting
De tekst wordt hierdoor sterker en duidelijker.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

169 • Amendement nr. 138, hoofdstuk 8, pagina 
6, regel 29

Ingediend door afdeling Ede.
AMENDEMENT TEKST
Graag ‘neoliberale’ vervangen door: ‘zogenoemde 
‘burgerlijke’. 

Toelichting
Onder de term ‘burgerlijke economen’ wordt in de 
economie veel meer verstaan dan alleen neoliberale 
economen. Om voor de lezers te benadrukken dat 
het een vakterm is hebben we de aanhalingstekens 
erbij gezet en het woord ‘zogenoemd’.

ADVIES: AFWIJZEN
Inhoudelijk oneens. ‘Neoliberaal’ is iets anders dan 
‘burgerlijk’.  

170 • Amendement nr. 218, hoofdstuk 8,  
pagina 6, regel 32

Ingediend door afdeling Utrecht.
AMENDEMENT TEKST
Toevoegen bij punt 8.2: ‘We gaan over twee jaar de 
SP Alternatieve Rekenkamer evalueren.’

Toelichting
De SP Alternatieve Rekenkamer is in principe een 
goed idee. Zo kunnen we onze cijfers zetten tegen-

over die van het neoliberale CPB. Toch wordt er 
getwijfeld over in hoeverre SPark hier een verschil in 
gaat maken. Het voorstel is om over twee jaar met 
een partijraad de werking en het effect van SPark 
te evalueren. Zo geven we SPark genoeg tijd om te 
groeien en te experimenteren, maar zo houden we 
ook een vinger aan de pols.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. Hoort al tot verantwoordelijkheid Partij-
raad en Partijbestuur. 

171 • Amendement nr. 67, hoofdstuk 8, pagina 6, 
regel 34

Ingediend door afdeling Nijmegen, Ede, Eind-
hoven, Rotterdam, Maastricht, Zaltbommel, 
Veghel, Zoetermeer, Velsen, Diemen, Gouda, 
Roosendaal en Venlo.

AMENDEMENT TEKST
‘Naast de Rekenkamer heeft het wetenschappelijk 
bureau als taak zelfstandig onderzoek te doen naar 
belangrijke maatschappelijke thema’s en het debat 
binnen en buiten de partij te bevorderen.’
Toelichting
Het is belangrijk om onze alternatieven voor neoli-
berale plannen goed door te rekenen, maar daar-
naast is het ook belangrijk zelfstandig onderzoek 
te doen. Onze alternatieven gaan immers verder 
dan economie alleen. Wij strijden voor een betere 
wereld door het socialisme met gelijkwaardigheid, 
menselijke waardigheid en solidariteit als uitgangs-
punten.

ADVIES: OVERNEMEN
Achter punt 8.2, voor 8.3. 

172 • Amendement nr. 220, hoofdstuk 8,  
pagina 6, regel 35

Ingediend door afdeling Utrecht en Amersfoort.

AMENDEMENT TEKST
Schrappen: ‘(wellicht in digitale vorm)’.

Toelichting
Er is een medium nodig waarin we onze discussies 
kunnen verdiepen. Hoewel de Spanning niet altijd 
even goed wordt gelezen, zal het uitbrengen van de 
Spanning uitsluitend in digitale vorm dit niet doen 
verbeteren. 

ADVIES: AFWIJZEN
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Partijraad en Partijbestuur komen na congres met 
concrete voorstellen over Spanning. 
173 • Amendement nr. 127, hoofdstuk 8,  
pagina 6, regel 38

Ingediend door afdeling Zoetermeer.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: SPark wordt naast het wetenschappe-
lijk bureau verantwoordelijk voor onderzoek binnen 
de partij.’

Toelichting
Het is goed dat we een soort van alternatieve 
rekenkamer blijven dat onderzoeken van het CPB 
kritisch gaat beoordelen en met sociale alternatie-
ven komt, maar dit kan geen vervanging zijn van de 
onderzoeken die door het wetenschappelijk bureau 
worden gedaan. Beide kunnen elkaar versterken, 
niet vervangen.

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor voorstel 171. 

174 • Amendement nr. 87, hoofdstuk 8, pagina 6, 
regel 39

Ingediend door afdeling Zwolle, Nuenen,  
Eindhoven, Zoetermeer en Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
Nieuw punt toevoegen na 8.3: ‘Om nieuwe ideeën 
op te doen, stellen we De Moed vaker open voor 
maatschappelijke organisaties en kritische denkers 
om met ons in debat te gaan over de noodzakelijke 
oplossingen voor maatschappelijke problemen.’

Toelichting
Dit geeft praktische uitvoering aan punten 1.5 en 
1.5.2. Het brengt ons nader tot andere organisaties 
en scherpt onze eigen kritiek en alternatieven.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. Gebeurt al veelvuldig (o.a. Moed-
debatten, theater De Moed, cursussen, ROOD-
bijeenkomsten). 

175 • Amendement nr. 115, hoofdstuk 8,  
pagina 6, regel 39

Ingediend door afdeling Rotterdam, Zoetermeer, 
Harderwijk, Velsen en Gouda.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘De leden zijn de baas, ook van het 
wetenschappelijk bureau’:
Nieuw punt toevoegen aan het eind van §8:

8.4 ‘De partijraad stelt uit haar midden een commis-
sie in die gesprekken voert met kandidaten die zich 
beschikbaar stellen als directeur van het weten-
schappelijk bureau, en een voordracht doet aan de 
partijraad. De partijraad wijst vervolgens de direc-
teur aan, steeds voor een periode van twee jaar.’

Toelichting
De richting en de activiteiten van het wetenschap-
pelijk bureau zijn een cruciaal onderdeel van wat 
de SP de komende jaren te doen staat. Dat recht-
vaardigt dat we, net als bijvoorbeeld voor het 
partijbestuur, democratisch beslissen wie het meest 
geschikt is om die functie te vervullen. De partijraad 
maakt haar keuze op basis van een voordracht 
van een commissie, die zich een oordeel vormt op 
basis van de visie, kennis, en academische achter-
grond van de kandidaten. Dit voorstel is bedoeld 
om onmiddellijk in te gaan: dat wil zeggen dat de 
partijraad van december de bedoelde commissie 
instelt en op haar eerste vergadering in 2016 defini-
tief besluit wie de nieuwe directeur van het weten-
schappelijk bureau wordt.

ADVIES: AFWIJZEN
Oneens. Is bevoegdheid Partijraad en Partijbestuur. 

176 • Amendement nr. 116, hoofdstuk 8,  
pagina 6, regel 39

Ingediend door afdeling Rotterdam, Zoetermeer, 
Harderwijk, Velsen, Roosendaal, Gouda, Stede 
Broec, Zaltbommel en Oude IJsselstreek.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘Meer, niet minder denkvoer’:
Nieuw punt toevoegen aan het eind van §8:
8.5 ‘ SPanning blijft bestaan als publicatie van het 
wetenschappelijk bureau, als apart blad en/of web-
site. Het wordt een publicatie waarin verdiepende 
opiniërende discussie mogelijk is, die achtergrond 
biedt bij actuele kwesties en de ontwikkeling van 
linkse partijen elders in de wereld. Zowel leden als 
linkse denkers van buiten de SP worden actief aan-
gemoedigd daar een bijdrage aan te leveren.’

Toelichting
Wij vinden het idee om SPanning te schrappen zeer 
onwenselijk en willen precies het tegendeel: méér 
ruimte voor verdieping en uitwisseling van ideeën.

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
We nemen de eerste zin over. 
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177 • Amendement nr. 117, hoofdstuk 8, 
 pagina 6, regel 39

Ingediend door afdeling Rotterdam, Zoetermeer, 
Gouda en Roosendaal.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘Onderzoek naar democratisering van 
de economie’:
Nieuw punt toevoegen aan het einde van §8:
8.6. ‘Het wetenschappelijk bureau gaat uitgebreid 
onderzoek doen naar ideeën, alternatieve econo-
mische theorieën, en praktijkervaringen overal ter 
wereld over democratisering van de economie; en 
publiceert op basis daarvan vernieuwende alterna-
tieven voor de huidige inrichting van de economie in 
Nederland en Europa.’

Toelichting
De tekst in de congresstukken gaat voor een groot 
deel over SPark als doorrekencentrum, terwijl wat 
ons betreft op economisch gebied juist ook het for-
muleren van alternatieven voor de huidige econo-
mische orde in breedste zin des woords hard nodig 
is. Enkele jaren geleden hebben we in de partij een 
discussie over democratisering in de economie ge-
voerd, maar dat leverde slechts anderhalve pagina 
niet heel onverwachte voorstellen op. Dit voorstel 
beoogt die verdieping op dit terrein alsnog goed te 
doen.

ADVIES: AFWIJZEN
Te specifiek. Onderzoek naar democratisering van 
de economie hoort overigens al tot taak weten-
schappelijk bureau en Alternatieve Rekenkamer. 

178 • Amendement nr. 118, hoofdstuk 8,  
pagina 6, regel 39

Ingediend door afdeling Rotterdam, Velsen, 
Haarlem en Dongeradeel.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘Onderzoek naar precariteit’:
Nieuw punt toevoegen aan het einde van §8:
8.7 ‘Het idee van een basisinkomen spreekt men-
sen aan omdat het een perspectief schetst van een 
maatschappij met minder bestaansonzekerheid en 
meer ruimte voor zelfontplooiing. Het wetenschap-
pelijk bureau gaat daarom gedegen onderzoek 
doen naar mogelijke verbeteringen op die gebieden, 
inclusief de vraag of er haalbare varianten van een 
basisinkomen voorstelbaar zijn, en brengt daarover 
een discussiestuk uit.’

Toelichting
We hebben in de partij het afgelopen jaar enkele 

keren gediscussieerd over het basisinkomen, en 
alle kaderleden krijgen zo’n twee keer per week een 
blad of krant in de bus waarin nog eens uitgelegd 
wordt dat het een slecht idee is. Waar we echter 
veel te weinig bij stilstaan is de vraag waarom het 
idee veel mensen zo aanspreekt. Het is best mo-
gelijk dat een basisinkomen niet de beste manier is 
om onze idealen te verwezenlijken, maar laten we 
dan wetenschappelijk onderbouwd vaststellen of 
dat inderdaad altijd zo is, en uitwerken welke ande-
re alternatieven er zijn om de bestaansonzekerheid 
van iedereen te verminderen en de mogelijkheden 
voor mensen om zich te ontplooien te vergroten.

ADVIES: AFWIJZEN
Partijraad heeft discussie over basisinkomen 
onlangs al gevoerd, op basis van een door het 
Partijbestuur gemaakte kaderkrant, die ook in onze 
afdelingen aan de orde is geweest. Of dit thema 
terugkomt, hoort tot de verantwoordelijkheid van de 
Partijraad, waarin alle afdelingsvoorzitters vertegen-
woordigd zijn.
 
179 • Amendement nr. 268, hoofdstuk 8,  
pagina 6, regel 40

Ingediend door afdeling West-Friesland Oost, 
Gemert-Bakel, Haarlem, Baarn, Purmerend, Vel-
sen, Gouda, Wormerland en Veldhoven.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: 8.4. ‘door SPark gegevens te laten 
verzamelen en analyses te verrichten vanuit het 
genderperspectief en de Europese richtlijnen hier-
omtrent te volgen’. 

Toelichting

ADVIES: AFWIJZEN
Alleen wanneer daar qua thematiek aanleiding toe 
is, kijkt SPark naar ongelijkheid op grond van ge-
aardheid, ras en levensovertuiging. 
 
180 • Amendement nr. 54, hoofdstuk 8, pagina 6, 
regel 40

Ingediend door afdeling Groningen, Den Haag, 
Landsmeer, Haarlem, Eindhoven, Rotterdam, 
Purmerend, Oude IJsselstreek, Gorinchem, 
Zoetermeer, Harderwijk, Velsen, Roosendaal, 
Gouda, Dronten, Noordoostpolder, Amersfoort, 
Leiden, Venlo, Den Bosch, Maastricht, Zaltbom-
mel, Hulst, Waterland, Oirschot, Brielle,  
Hellevoetsluis en Brunssum.

NOTA VAN WIJZIGINGEN



4848

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen 8.4. ‘Naast het doorrekenen van plan-
nen blijft het wetenschappelijk bureau een voor-
trekker in het ontwikkelen van onze ideologie, het 
uitvoeren van kritisch onderzoek, het ontwikkelen 
van alternatieven voor de korte en lange termijn in 
wisselwerking met de strijd die we voeren.’
Toelichting
Het doorrekenen van cijfers van neoliberale eco-
nomen en het CPB is te mager en te defensief. 
Een partij die in haar beginselprogramma heeft 
vastgesteld dat we als partij ‘alternatieven voor de 
kapitalistische wereldorde ontwikkelen’ verdient 
een volwaardig wetenschappelijk bureau, welke niet 
versmald dient te worden tot een rekenkamer.

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor voorstel 171.  

181 • Amendement nr. 35, hoofdstuk 9, pagina 6, 
regel 47

Ingediend door afdeling Brielle, Hellevoetsluis 
en Dronten.

AMENDEMENT TEKST
Anders formuleren: ‘niet in eigen zak’.

Toelichting
Dat klinkt negatief, liever andere positieve formule-
ring.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering, duidelijke taal. 

182 • Amendement nr. 146, hoofdstuk 9,  
pagina 6, regel 47

Ingediend door afdeling Oss, Velsen, Diemen en 
Arnhem.

AMENDEMENT TEKST
‘een aanzienlijk deel van hun vergoeding niet in 
eigen zak stoppen maar aan de vele activiteiten van 
de partij schenken’ veranderen in: ‘een aanzienlijk 
deel van hun vergoeding aan de vele activiteiten 
van de partij schenken’.

Toelichting
De huidige formulering is te negatief. Een vergoe-
ding ontvangen is op zichzelf niet verkeerd. 

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

183 • Amendement nr. 212, hoofdstuk 9,  
pagina 6, regel 47

Ingediend door afdeling De Bilt.

AMENDEMENT TEKST
‘....hun vergoeding niet in eigen zak stoppen 
maar...’ veranderen in: ‘....hun vergoeding niet voor 
zich zelf behouden maar...’

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering, duidelijke taal. 

184 • Amendement nr. 221, hoofdstuk 9,  
pagina 6, regel 48

Ingediend door afdeling Utrecht.

AMENDEMENT TEKST
‘schenken’ vervangen door ‘afdragen’. 

Toelichting
Schenken impliceert dat het afdragen aan onze par-
tij van een deel van de vergoedingen vrijwillig is. Het 
gaat om een afspraak die we met elkaar hebben 
gemaakt en die iedereen kent voordat hij of zij aan 
een volksvertegenwoordigend of bestuurlijk orgaan 
namens de SP deelneemt. Het woord ‘schenken’ 
doet afbreuk aan de kracht en duidelijkheid van 
deze afspraak.

ADVIES: OVERNEMEN
Verbetering. 

185 • Amendement nr. 244, hoofdstuk 9,  
pagina 6, regel 48

Ingediend door afdeling Harlingen.

AMENDEMENT TEKST
‘De vele activiteiten van’ schrappen.

Toelichting
De volksvertegenwoordigers schenken een flink 
deel van hun vergoeding aan de partij die daar 
activiteiten van financiert, zij schenken niet aan de 
activiteiten.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering 

186 • Amendement nr. 81, hoofdstuk 9, pagina 6, 
regel 50

Ingediend door afdeling Hof van Twente,  
Maastricht en Harderwijk.

XXI CONGRES



4949

AMENDEMENT TEKST
Tekst ‘, zoals je ziet bij ander partijen’ weglaten. 

Toelichting
Laten we ons niet verlagen door een vergelijking 
te maken met anderen, maar ons richten op onze 
eigen kracht.

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor voorstel 184. 

187 • Amendement nr. 199, hoofdstuk 9,  
pagina 6, regel 50

Ingediend door afdeling Arnhem.

AMENDEMENT TEKST
‘ander’ veranderen in ‘andere’.

Toelichting
Correct Nederlands.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

188 • Amendement nr. 9, hoofdstuk 9, pagina 6, 
regel 53

Ingediend door afdeling Winterswijk, Eindhoven, 
Dronten, Stede Broec en Oirschot.

AMENDEMENT TEKST
‘...binnen de huidige uitgangspunten...’ te veran-
deren in ‘....binnen de huidige uitgangspunten en 
binnen een redelijke termijn...’

Toelichting
Bij het lezen van dit punt misten wij een termijn die 
aan de opdracht gesteld is; deze zou ons inziens 
toegevoegd moeten worden

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
Tekstvoorstel: toevoegen in 9.3 na ‘binnen de  
huidige uitgangspunten’ ‘in 2016’.

189 • Amendement nr. 246, hoofdstuk 9,  
pagina 6, regel 53

Ingediend door afdeling Schiedam.

AMENDEMENT TEKST
‘..., tegen het licht te houden, en binnen drie maan-
den verslag uitbrengen.’ 

Toelichting
Het ‘tegen het licht te houden’ in tijd limiteren zodat 
leden binnen een afzienbare termijn duidelijkheid 
krijgen. 

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor 188. 

190 • Amendement nr. 147, hoofdstuk 9,  
pagina 6, regel 54
Ingediend door afdeling Oss, Roosendaal,  
Diemen, Gouda, Landgraaf, Dronten en  
Wormerland.

AMENDEMENT TEKST
Nr. 9.3 aanvullen met: ‘en daarbij vooral te kijken 
naar de ‘regeling op maat’’.

Toelichting
De afdrachtregeling is een groot goed, maar er zit 
een weeffout in de ‘regeling op maat’, waardoor 
zij in de praktijk problemen veroorzaakt. Hier moet 
naar gekeken worden, opdat deze problemen in de 
toekomst worden voorkomen.

ADVIES: AFWIJZEN
Bij de evaluatie van de afdrachtregeling komt ook 
de ‘regeling op maat’ vanzelfsprekend aan de orde. 

191 • Amendement nr. 175, hoofdstuk 9,  
pagina 6, regel 54

Ingediend door afdeling Eemsmond.

AMENDEMENT TEKST
‘In 2013 is de regeling voor het laatst geëvalueerd. 
Het nieuwe partijbestuur krijgt de opdracht de 
regeling, binnen de huidige uitgangspunten, tegen 
het licht te houden, en te kijken op welke punten 
eventueel aanpassingen nodig zijn. Hierbij worden 
hen die hier aan deelnemen geraadpleegd.’

Toelichting
Omdat je logischerwijs altijd bij de mensen die het 
aangaat te rade gaat wat zij ervan vinden om te 
komen tot een goede analyse.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. De Partijraad evalueert de afdracht-
regeling en betrekt vanzelfsprekend de hele partij 
daarbij.

192 • Amendement nr. 272, hoofdstuk 9,  
pagina 6, regel 55

Ingediend door afdeling Eindhoven,  
Harderwijk, Veldhoven, Boxtel, Gemert-Bakel, 
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Baarn,  Nuenen, Purmerend, Goirle, Zeist,  
Dronten en Stede Broec.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen aan vanaf regel 55: ‘Het partijbestuur 
borgt hierbij in de werkwijze dat de evaluatie ge-
baseerd wordt op brede inbreng vanuit degenen 
die ermee te maken hebben door alle afzonderlijke 
afdelingen te betrekken en hierbij de regioverte-
genwoordigers een rol te geven als schakel tussen 
afdelingen en bestuur.’

Toelichting:  
Deze discussie moet van onderaf gevoerd worden, 
dus vanuit de afdelingen. Er is in de afgelopen jaren 
veel veranderd in de werkwijze in gemeenteraden. 
Maar ook in het leven van onze volksvertegen-
woordigers; de balans werk/raad/privé ligt voor een 
gemiddeld raadslid totaal anders dan in de tijd dat 
de regeling bedacht werd. Dit geldt analoog voor de 
anderen die namens de partij een functie bekle-
den in het openbaar bestuur. De nieuwe regeling 
moet een aantal jaren kunnen meegaan en dus ook 
gebaseerd worden op de actuele situatie. Niemand 
mag achteraf kunnen zeggen dat zijn/haar mening 
niet gehoord is.
Na een democratisch besluit in de Partijraad over 
de nieuwe afdrachtregeling is het onze regeling. Ie-
dereen kan op basis daarvan besluiten wel of geen 
functie aan te nemen waarop de afdrachtregeling 
van toepassing is.

ADVIES: AFWIJZEN
Het is de verantwoordelijkheid van het partijbestuur 
om de ervaringen van degenen die met de afdracht-
regeling te maken hebben, zorgvuldig te inventa-
riseren. Het partijbestuur legt hier verantwoording 
over af aan de Partijraad. 

193 • Amendement nr. 273, hoofdstuk 9,  
pagina 6, regel 55

Ingediend door afdeling Eindhoven, Harder-
wijk, Veldhoven, Boxtel, Gemert-Bakel, Baarn, 
 Nuenen, Purmerend, Goirle, Zeist, Dronten en 
Stede Broec.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen aan vanaf regel 55: 
9.4 ‘In de huidige regeling wordt een onderscheid 
gemaakt tussen 3 groepen en daarbij horende 
percentages van 15%, 25% en 50%. Het partij-
bestuur zal deze percentages opnieuw evalueren en 
met een voorstel te komen dat kan rekenen op een 
brede steun in de partij. Bij deze evaluatie worden 
de volgende vragen meegenomen: 
1) of een indeling in groepen wenselijk is;  

2) wat hierna het gewenste percentage dient te 
zijn of (indien een indeling in groepen nodig is) de 
gewenste percentage dienen te zijn. Mocht een op-
deling in groepen nodig blijken te zijn, dan moeten 
ook de criteria goed worden vastgesteld.’

Toelichting:  
Wij constateren dat de afdrachtregeling vaak en 
veel het onderwerp van discussie is. Daar willen we 
vanaf. Samengevat vragen we in dit amendement 
om met name het onderscheid gemaakt tussen 3 
groepen en daarbij horende percentage van 15%, 
25% en 50% uit de huidige regeling mee te nemen 
in de evaluatie. Volgens ons ligt daar de kern van 
de discussie rondom de afdrachtregeling.

ADVIES: AFWIJZEN
We lopen niet vooruit op de uitkomsten van de 
evaluatie van de afdrachtregeling en eventuele 
voorstellen tot aanpassing daarvan. 

194 • Amendement nr. 274, hoofdstuk 9,  
pagina 6, regel 55

Ingediend door afdeling Eindhoven, Harder-
wijk, Veldhoven, Boxtel, Gemert-Bakel, Baarn, 
 Nuenen, Purmerend, Goirle, Zeist, Dronten en 
Stede Broec.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen aan vanaf regel 55: 
9.5 ‘De nieuwe afdrachtregeling dient uiterlijk 
bekend te zijn voordat de kandidatenlijsten voor de 
eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen(2018) 
moeten worden samengesteld, zodat raadsleden 
voor de nieuwe periode weten waaraan ze begin-
nen. De ingangsdatum voor de nieuwe afdracht-
regeling is uiterlijk per volgende raadsperiode 
(2018).’  

Toelichting. 
Als het partijcongres het partijbestuur een opdracht 
geeft moet die ook een duidelijke termijn hebben. 

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
Evaluatie vindt op korte termijn plaats op initia-
tief van het nieuwe partijbestuur en de resultaten 
daarvan en het eventuele voorstel om zaken aan te 
passen, komen in de loop van 2016 aan de orde in 
de Partijraad.
195 • Amendement nr. 142, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 1

Ingediend door afdeling Ede.

AMENDEMENT TEKST
10.4 in relatie tot 10.1 t/m 10.3, r3-14: volgorde 
anders s.v.p. en herformuleren!
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Toelichting
Graag geven we de redactie in overweging om 
deze paragraaf te starten met 10.4, als positieve 
start. Punt 10.1 t/m 10.3 zijn negatieve punten, 
juist onder de kop ‘We gaan het doen!’. Graag dus 
een andere volgorde en dan herformuleren tot een 
logische tekst. 10.4 wordt 10.1 en begint dan bijv. 
met: ‘Wij dienen, nog nadrukkelijker dan ooit...’. En 
10.1 wordt 10.2 en begint met iets als ‘Daarmee 
worden een aantal grote knelpunten van de huidige 
tijd opgelost’. Etc.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

196 • Amendement nr. 177, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 1

Ingediend door afdeling Zeist.

AMENDEMENT TEKST
Hoofdstuk 10 volledig schrappen.

Toelichting
In hoofdstuk 1 staat al genoeg over het kapitalisme 
en het socialisme, de uitgangspunten en de huidige 
staat van onze partij, en hoe we onze idealen willen 
verwezenlijken. Hoofdstuk 10 is daarom naar onze 
mening dubbelop. Daarnaast vinden wij dat er in 
hoofdstuk 10 nogal flink op eigen borst geklopt 
wordt, wat wij onnodig vinden voor een resolutie. 
Hoofdstuk 1 is inhoudelijker, duidelijker en dus 
beter.

ADVIES: AFWIJZEN
Inhoudelijk oneens. 

197 • Amendement nr. 68, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 3

Ingediend door afdeling Leiden.

AMENDEMENT TEKST
Gehele punt 10.1. kan geschrapt worden

Toelichting
Uit de laatste verkiezingen en de opiniepeilingen 
blijkt juist dat NIET meer en meer mensen de na-
delen (...) zien. En ook bepaald niet iedereen heeft 
gezien hoe desastreus...

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

198 • Amendement nr. 141, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 3

Ingediend door afdeling Ede.

AMENDEMENT TEKST
‘het neoliberalisme en’ kan weg.

Toelichting
Het neoliberalisme kan ook worden begrepen onder 
kapitalistische economie. Dus dit is een dubbele 
formulering.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

199 • Amendement nr. 214, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 3

Ingediend door afdeling De Bilt.

AMENDEMENT TEKST
‘...zien de nadelen van...’ veranderen in: ‘...zien de 
schadelijke gevolgen van...’

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

200 • Amendement nr. 202, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 4

Ingediend door afdeling Middelburg.

AMENDEMENT TEKST
Bestaande tekst wijzigen in: ‘Iedereen heeft kunnen 
zien desastreus de marktwerking en de bezuinigin-
gen hebben uitgepakt voor een grote groep mensen 
en voor de samenleving als geheel.’

Toelichting
Niet iedereen heeft geleden onder de marktwerking 
en bezuinigingen. Er hebben zich ook mensen aan 
verrijkt.

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
Tekstvoorstel: in 10.1 na ‘hebben uitgepakt voor’ 
‘de’ vervangen door ‘heel veel’.  

201 • Amendement nr. 215, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 4

Ingediend door afdeling De Bilt.

AMENDEMENT TEKST
‘... bezuinigingen hebben uitgepakt voor de men-
sen...’ veranderen in: ‘...bezuinigingen uitpakken 
voor de mensen...’
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ADVIES: OVERNEMEN
Verbetering. 

202 • Amendement nr. 223, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 4

Ingediend door afdeling Utrecht.

AMENDEMENT TEKST
‘hebben uitgepakt’ vervangen door ‘uitpakken’. 
Toelichting
Het neoliberalisme en het kapitalisme zijn nog 
steeds oppermachtig in onze samenleving. Nog 
steeds zijn mensen de dupe van deze systemen en 
daar zullen in de toekomst meer mensen bij komen. 
‘hebben uitgepakt’ impliceert dat wij ergste van het 
neoliberalisme en kapitalisme wel achter de rug 
hebben, dat is uiteraard niet zo.

ADVIES: OVERNEMEN
Identiek aan voorstel 201. 

203 • Amendement nr. 222, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 5

Ingediend door afdeling Landsmeer.

AMENDEMENT TEKST
‘Iedereen heeft kunnen zien hoe desastreus de 
marktwerking en de bezuinigingen hebben uitge-
pakt voor de mensen en voor de samenleving als 
geheel.’

WIJZIGEN IN:

‘...hebben uitgepakt voor het overgrote deel van de 
mensen en de maatschappij als geheel.’
Toelichting
Er is een groep mensen die garen spint bij de 
marktwerking en bezuinigingen.
Status: Ingediend
Advies: Strekking overnemen
Zie advies 202. Inhoudelijk identiek. 
Resolutie XXI

204 • Amendement nr. 46, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 7

Ingediend door afdeling Winterswijk, Groningen 
en Hengelo.

AMENDEMENT TEKST
‘Veel mensen...betere toekomst’ compleet achter 
elkaar zetten, geen afzonderlijke punten.

Toelichting
Deze drie teksten horen zo bij elkaar dat ze sa-

mengevoegd moeten worden. In punt 10.2 wordt 
gesproken over ‘veel mensen die moedeloos 
worden’. In 10.3 gaat het over sommigen van hen 
die aangetrokken worden de lokroep van extreme 
politici die zondebokken zoeken in bepaalde be-
volkingsgroepen. 10.4 tenslotte geeft antwoord op 
wat wij als partij moeten doen om te proberen deze 
mensen toch hoop en vertrouwen te geven.
Dit kunnen en mogen we niet los van elkaar zien, en 
het staat krachtiger als dit is samengevoegd in één 
enkel punt.

ADVIES: OVERNEMEN
Strekking overnemen (zie 201). 

205 • Amendement nr. 148, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 7

Ingediend door afdeling Oss.

AMENDEMENT TEKST
Voorstel 10.2, 10.3 en 10.4 als volgt samen te 
voegen:
‘Veel mensen worden moedeloos van de afbraak-
politiek in eigen land en in de wereld. Ook worden 
ze aangetrokken door de lokroep van extreme 
politici die zich vol agressie en haat tegen bepaalde 
bevolkingsgroepen keren en hen tot zondebok ma-
ken. Daarom dienen wij nog nadrukkelijker dan ooit 
de ambitie te tonen de partij te zijn van hoop op en 
vertrouwen in een betere toekomst.’

Toelichting
‘die geen alternatieven hebben’ is geschrapt, omdat 
extreem rechts wel alternatieven heeft, maar de 
SP kan zich daar niet achter scharen. ‘Sommigen’ 
is geschrapt, omdat de peilingen anders uitwijzen. 
Wat in 10.2 en 10.3 staat zijn motieven om te ko-
men tot wat in 10.3 is vermeld, vandaar dat ze maar 
beter worden samengevoegd.

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor voorstel 46. 

206 • Amendement nr. 188, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 9

Ingediend door afdeling Amsterdam.

AMENDEMENT TEKST
10.3 vervangen door: ‘Extreme politici, die geen 
alternatieven hebben maar zich vol agressiviteit en 
haat tegen bepaalde bevolkingsgroepen keren en 
tot zondebok willen maken en ons parlement
ondermijnen, dienen met kracht te worden bestre-
den door ons democratisch, humanistisch en
sociaal programma daar tegenover te stellen.’
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Toelichting
De bestaande tekst is niet meer dan een constate-
ring. Te passief. In een tijd, dat mede onder
de invloed van de binnenkomst van wanhopige 
vluchtelingen, extreem rechts, hier en daar zelfs
neonazi-groeperingen intimiderend optreden en 
met het geroep over een nepparlement ons
democratisch bestel ondermijnen, kan niet met een 
vaststelling alleen worden volstaan en moet
een actief tegen-optreden worden vastgelegd. 

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor voorstel 204. 

207 • Amendement nr. 190, hoofdstuk 10, 
pagina 7, regel 11

Ingediend door afdeling Alphen aan den Rijn.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: ‘De SP zal nooit met deze politici op 
gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau samen-
werken en neemt openbaar afstand van hen en hun 
ideeën.’ 

Toelichting
De SP moet voorop lopen in het afstand nemen 
van deze politici en hun ideeën. Deze moeten wij 
doorlopend bestrijden.

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
Tekstvoorstel: toevoegen aan 10.3 ‘Met deze poli-
tici (waaronder de PVV) sluiten wij geen bestuurs-
coalities.’  

208a • Amendement nr. 189, hoofdstuk 10, 
pagina 7, regel 13

Ingediend door afdeling Amsterdam, Capelle 
aan den IJssel en Rotterdam.
AMENDEMENT TEKST
10.4 wijzigen in: ‘Daarom dienen wij, nog nadruk-
kelijker dan ooit, de strijdbaarheid te tonen voor het 
bereiken van een sociale toekomst’. 

Toelichting
Hoop en vertrouwen heeft het CDA ook.. Een soci-
ale toekomst bereiken we niet door te hopen
(te bidden en blij om ons heen te kijken), maar door 
te doen, te handelen, actie te voeren en
de mensen mee te krijgen. 

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
Tekstvoorstel: aan slot toevoegen ‘en voorop te 
gaan in de strijd daarvoor.’

208b • Amendement nr. 224, hoofdstuk 10, 
pagina 7, regel 13

Ingediend door afdeling Utrecht.
 
AMENDEMENT TEKST:
Punt 10.4 vervangen door: “Daarom dienen wij nog 
nadrukkelijker dan ooit te tonen dat wij de partij zijn 
van het realistische sociale alternatief.”

Toelichting:
Hoop en vertrouwen in een betere toekomst is voor 
iedereen belangrijk, maar dat het tegelijkertijd vage 
begrippen die voor elke partij kunnen gelden. Wij 
zijn niet de partij die met mooie verhalen over een 
betere toekomst in een ver vooruitzicht mensen 
binnen probeert te vissen. Wij zijn de partij die met 
alternatieven komt op de huidige samenleving. Die
alternatieven moeten volgens ons ook realistisch 
zijn zodat we daadwerkelijk een verschil kunnen 
maken en de mensen zo kunnen laten dat een be-
tere en sociale wereld mogelijk is.

We moeten niet ‘de ambitie’ tonen maar gewoon 
tonen dat wij de partij zijn van het realistische soci-
ale alternatief.

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor 208a

209 • Amendement nr. 216, hoofdstuk 10,   
pagina 7, regel 17

Ingediend door afdeling De Bilt.

AMENDEMENT TEKST
‘analyseren we nauwlettend wat er in Europa’ ver-
vangen door: ‘ analyseren we wat er in Europa’.

Toelichting
Natuurlijk analyseer je nauwlettend.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

210 • Amendement nr. 36, hoofdstuk 10, pagina 
7, regel 20

Ingediend door afdeling Brielle, Hellevoetsluis, 
Nuenen, Zoetermeer, Harderwijk, Gouda en Den 
Bosch.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: ‘milieubewust’.

NOTA VAN WIJZIGINGEN



5454

Toelichting
Deze hoort in het genoemde rijtje thuis.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. ‘Duurzaam’ impliceert ook  
‘milieubewust’. 

211 • Amendement nr. 83, hoofdstuk 10, pagina 
7, regel 20

Ingediend door afdeling Haarlem, Nuenen, 
Oude IJsselstreek, Zoetermeer, Harderwijk, 
Velsen en Gouda.

AMENDEMENT TEKST
10.6 ‘Wij ontwikkelen fundamentele voorstellen die 
leiden naar een sociale, duurzame, democratische 
en vreedzame samenleving, nationaal en interna-
tionaal.’ Toevoegen: ‘Een samenleving waarin ook 
dierenwelzijn en natuurbescherming wordt gewaar-
borgd.’

Toelichting
Het onderwerp duurzaamheid, natuurbeheer/na-
tuurbescherming en dierenwelzijn komt te weinig 
uit de verf. Dit ondanks het feit dat de SP toch 
op het gebied van natuur, milieu en dierenwelzijn 
de juiste moties steunt. Denk bijvoorbeeld aan de 
recente initiatiefnota met betrekking tot weidegang 
van koeien.
Dit mag veel meer naar buiten komen, en we mo-
gen daar ook zeker uitgebreider stelling nemen als 
partij die niet alleen solidair is met mensen maar 
ook met de dieren en de natuur waarmee we toch 
de aarde delen.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. Valt onder algemene aanduiding 
‘duurzaam’. 

212 • Amendement nr. 24, hoofdstuk 10, pagina 
7, regel 21

Ingediend door afdeling Wormerland, Zoeter-
meer, Velsen, West-Friesland Oost en Zaans-
treek.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen na ‘Wij ontwikkelen fundamentele 
voorstellen die leiden naar een sociale, duurzame, 
democratische en vreedzame samenleving, na-
tionaal en internationaal’: ‘Mede daarom kunnen 
wij niet regeren of een coalitie vormen met (neo)
fascistische, racistische en ultrarechtse bewegin-
gen of partijen.’
Toelichting
(Neo)fascistische, racistische en ultrarechtse be-
wegingen of partijen leiden niet naar een sociale, 

duurzame, democratische en vreedzame samenle-
ving. Een en ander hebben wij in het (ook het nabije) 
verleden meegemaakt. Het is daarom een goede 
zaak deze partijen en bewegingen uit te sluiten van 
regeren en coalitie vormen met de SP.

ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor het tekstvoorstel van de congres-
commissie bij voorstel 207. 

213 • Amendement nr. 228, hoofdstuk 10, pagina 
7, regel 21

Ingediend door afdeling Utrecht.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: ‘Kortom een socialistische samenle-
ving.’

Toelichting
We willen een andere samenleving dan de huidige 
die sterk onder invloed staat van het neoliberalisme 
en het kapitalisme. Wij zijn de ‘Socialistische’ Partij 
en we willen dan ook een socialistisch alternatief 
voor de huidige samenleving. We moeten dat ook 
benoemen in deze resolutie zodat we dat voor ons-
zelf niet vergeten en zodat we een ijkpunt hebben 
voor de komende jaren.

ADVIES: AFWIJZEN
Onze uitgangspunten staan in ‘Heel de mens’, wor-
den uitgewerkt in onze verkiezingsprogramma’s en 
overige partijstandpunten. We maken geen blauw-
drukken voor een ‘socialistische samenleving’. 

214 • Amendement nr. 37, hoofdstuk 10, pagina 
7, regel 23

Ingediend door afdeling Brielle en Hellevoetsluis.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen: ‘landelijk’. 10.7 ‘Wij werken LANDELIJK 
in nauwe samenwerking ...’
Toelichting
Is het voor ‘ons’ op dit moment niet duidelijk wat 
links is? Zijn wij in onze analyse niet de enige linkse 
partij in ons land en daarmee automatisch al de 
grootste op links? Volgens ons is dat namelijk al 
wel duidelijk en zijn wij dus al de grootste.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig: de SP is één partij. 

215 • Amendement nr. 230, hoofdstuk 10, pagina 
7, regel 23

Ingediend door afdeling Utrecht.
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AMENDEMENT TEKST
Punt 10.7 vervangen door: ‘Wij werken in nauwe 
samenwerking met anderen aan het bepalen wat 
ons socialisme is en welke nieuwe realistische 
antwoorden er te vinden zijn voor een socialistische 
maatschappij met perspectief en optimisme.’

Toelichting
We willen een andere samenleving dan de huidige 
die sterk onder invloed staat van het neoliberalisme 
en het kapitalisme. Wij zijn de ‘Socialistische’ Partij 
en we willen dan ook een socialistisch alternatief 
voor de huidige samenleving. Onze antwoorden 
moeten verder ook niet alleen links zijn, maar vooral 
ook realistisch. Door met realistische alternatieven 
te komen kunnen we de mensen mee krijgen in ons 
socialisme.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

216 • Amendement nr. 247, hoofdstuk 10, pagina 
7, regel 23

Ingediend door afdeling Harlingen.

AMENDEMENT TEKST
Wijzig ‘Wij werken in nauwe samenwerking’ een-
voudig in: ‘Wij werken nauw samen’.

Toelichting
Dat is een begrijpelijke zin en werken in samenwer-
king is wel wat veel werk in een paar woorden.

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad.
217 • Amendement nr. 249, hoofdstuk 10, pagina 
7, regel 23

Ingediend door afdeling Leeuwarden.

AMENDEMENT TEKST
Geheel 10.7 schrappen.
Toelichting
De SP staat voor linkse politiek. Daardoor voegt 
resolutie 10.7 niets toe!

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 
218 • Amendement nr. 254, hoofdstuk 10, pagina 
7, regel 24

Ingediend door afdeling Venlo.

AMENDEMENT TEKST
Deze zin aanpassen in: ‘...aan het bepalen wat 
‘links’ is en welke nieuwe, progressieve antwoorden 
er te vinden zijn voor een toekomst....’

Toelichting
Er staat nu drie keer ‘links/linkse’. Het voorstel is 
om de tweede te veranderen in ‘linkse PROGRES-
SIEVE antwoorden’ wat meteen weergeeft dat we 
vooruit willen (en neemt meteen weg dat men de SP 
conservatief vindt). Daarnaast is een zin als ‘wijzelf 
bepalen wat links is’ een vreemde als je het vervol-
gens open laat. Leg dan uit wat je er onder verstaat 
en waarom je dat zelf bepalen wilt. Het roept nu 
vooral vragen op. 

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

219 • Amendement nr. 38, hoofdstuk 10, pagina 
7, regel 26

Ingediend door afdeling Brielle en Hellevoetsluis.

AMENDEMENT TEKST
10.8 ‘Nu is het tijd om LANDELIJK door te zetten’.

Toelichting
Is het voor ‘ons’ op dit moment niet duidelijk wat 
links is? Zijn wij in onze analyse niet de enige linkse 
partij in ons land en daarmee automatisch al de 
grootste op links? Volgens ons is dat namelijk al 
wel duidelijk en zijn wij dus al de grootste.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

220 • Amendement nr. 59, hoofdstuk 10, pagina 
7, regel 26

Ingediend door afdeling Groningen en Zoeter-
meer.

AMENDEMENT TEKST
‘Nu is het de tijd om door te zetten, om de grootste 
te worden op links, en als het kan..., de grootste.’

Vervangen door: 

‘Nu is het de tijd om door te zetten, om de grootste 
te worden op links, en daarna... de grootste.’

Toelichting
De hele resolutie straalt zelfvertrouwen uit. Dat 
moet ook terugkomen in het laatste hoofdstuk. 
Laten we met elkaar vaststellen dat we de grootste 
gaan worden. Niet ‘als het kan..’. Het kan!
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ADVIES: AFWIJZEN
Voorkeur voor formulering in resolutie. 

221 • Amendement nr. 119, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 26

Ingediend door afdeling Rotterdam, Gemert-
Bakel, Zoetermeer, Velsen en Gouda.

AMENDEMENT TEKST
Amendement ‘De SP is het middel, niet het doel’:
Punt §10.8 wijzigen in:
10.8 ‘Nu is het tijd om door te zetten, om te laten 
zien dat deze wereld menselijker en socialer kan, 
om leidend te zijn in maatschappelijke debatten, om 
mensen te mobiliseren tegen het afbraakbeleid van 
dit kabinet, om de samenwerking te zoeken met ie-
dereen die ook streeft naar een links en progressief 
alternatief, om de krachtsverhoudingen in Neder-
land radicaal te veranderen, en om de SP verder te 
versterken om dat alles mogelijk te maken.’

Toelichting
Ten opzichte van het eerste stuk is de boodschap 
dat ‘we de grootste worden’ wat afgezwakt, maar 
de formulering is nog steeds dusdanig dat het lijkt 
dat wat ons te doen staat vooral over het voortbe-
staan van de SP als organisatie zelf gaat. We willen 
in deze tekst nog eens benadrukken: de SP is een 
vehikel om verandering voor elkaar te krijgen, en 
geen doel in zichzelf.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. 

222 • Amendement nr. 176, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 26

Ingediend door afdeling Eemsmond.

AMENDEMENT TEKST
‘Nu is het de tijd om door te zetten, om de beste 
en grootste te worden op links, en als het kan... de 
grootste.

Toelichting
Kwaliteit en kwantiteit, men moet oog hebben voor 
beide’, stelt de congrescommissie. Daar zijn we het 
geheel mee eens. Dan dienen beide ook met elkaar 
in samenhang benoemd te worden in de resolutie.

ADVIES: OVERNEMEN
Verbetering. 

223 • Amendement nr. 234, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 26

Ingediend door afdeling Utrecht.

AMENDEMENT TEKST
Punt 10.8 vervangen door: ‘Nu is het de tijd om 
door te zetten, om de grootste te worden op links, 
en als het kan de grootste. Wij socialisten die over-
tuigd zijn dat menselijke waardigheid, gelijkwaardig-
heid en solidariteit de basis van onze samenleving 
zijn, moeten dit doen. We gaan dit doen!’

Toelichting
De voorgestelde tekst is sterker en maakt duidelij-
ker waar wij voor gaan en waar wij voor staan. We 
tonen niet ‘ambitie’, nee we gaan het gewoon doen!

ADVIES: AFWIJZEN
Is tekstueel voorstel. Meenemen bij eindredactie 
voor Partijraad. 

224 • Amendement nr. 235, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 30

Ingediend door afdeling Utrecht.

AMENDEMENT TEKST
Punt 10.9 schrappen.

Toelichting
We denken dat het amendement 234 een sterker 
einde zou kunnen zijn van hoofdstuk 10. Verder be-
tekent groter worden als partij niet dat we automa-
tisch sterker worden als partij.

ADVIES: AFWIJZEN
Strekking 223 wordt overgenomen, voorstel wordt 
ingepast. 

225 • Amendement nr. 44, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 32

Ingediend door afdeling Dordrecht, Zoetermeer 
en Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
10.10 ‘De SP streeft naar een meerderheid van 
groepen in de samenleving die onze ideeën delen 
en wil alleen dan mee regeren, indien zij erin slaagt 
een wezenlijke maatschappelijke verandering te-
weeg te brengen op basis van haar ideeën.’
Toelichting
Onze ideeën en gedachten moeten op een maat-
schappelijk breed niveau gedragen worden; daar-
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voor zullen we naast van deur tot deur bij mensen 
thuis onze lobby ook bij bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties structureel moeten uitvoeren en 
verstevigen.

ADVIES: AFWIJZEN
Geen verbetering. Over eventuele regeringsdeel-
name beslist ons congres als het moment daar is.
 
226 • Amendement nr. 264, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 32

Ingediend door afdeling Zuidplas

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen aan hoofdstuk 10: ‘Er komt een door de 
partijraad aan te wijzen commissie die een analyse 
moet maken over het werk van de Tweede Kamer-
fractie op het gebied van
- zichtbaarheid van het harde werk
- effectief optreden in het debat, op straat en bij 
organisaties
- bekijken of de fractie anders het debat in moet 
gaan.’ 

Toelichting
De afdeling heeft veel respect voor het harde werk 
van de Tweede Kamerfractie maar ziet dat veel 
goede onderzoeken, alternatieven of vragen vaak 
buiten de aandacht van de kiezers blijven. Daarom 
willen we dat gekeken wordt hoe effectief dit is ge-
weest en hoe het eventueel nog beter zou kunnen

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. Maakt vanzelfsprekend deel uit van 
voorbereiding verkiezingscongres 2016.

227 • Amendement nr. 265, hoofdstuk 10,  
pagina 7, regel 32

Ingediend door afdeling West Maas en Waal, 
Gouda en Den Bosch.

AMENDEMENT TEKST
De tekst van Karel Glastra van Loon opnemen op 
het schutblad van de resolutie, blz. 2. 

Toelichting
Ons lied ‘Blijf niet mokkend aan de kant staan, stel 
een daad en toon je moed, laat je woede hand in 
hand gaan, met het goede dat je doet’ van Karel 
Glastra van Loon is essentieel voor waar de SP 
voor strijdt. Deze tekst zou een prominente plek 
moeten hebben bij alles wat de SP uitdraagt. De 
tekst roept mensen op met ons mee te strijden en 
zou onderdeel moeten zijn van de huisstijl. Het is 
vreemd dat deze tekst wel te vinden is op de muur 
van De Moed, maar afwezig is in Ons Lied.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. ‘Een mens is meer’ is het lijflied van 
onze partij, maakt prominent onderdeel uit van de 
congressen van onze partij en wordt veelvuldig aan-
gehaald op tal van bijeenkomsten.

228 • Amendement nr. 236, hoofdstuk 11,  
pagina 7, regel 35

Ingediend door afdeling Utrecht en Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen na hoofdstuk 10: ‘11. Concretisering 
van plannen 11.1 Het partijbestuur krijgt de op-
dracht om binnen 1 jaar te komen met concrete 
plannen waarin concrete doelstelling staan gekop-
peld aan tijd en middelen (mensen en financiën).’
Toelichting
Er is behoefte aan een duidelijk en concreet plan 
van aanpak voor de partij voor de komende jaren. 
De resolutie is dat naar aard niet, het biedt een 
ijkpunt voor de komende jaren. Het nieuwe partij-
bestuur moet op basis van dit kader duidelijk gaan 
maken hoe zij de doelen en intenties in deze resolu-
tie concreet willen gaan bereiken.

ADVIES: AFWIJZEN
De Partijraad is bevoegd en verplicht om de voort-
gang van de congresbesluiten periodiek te beoor-
delen. 

229 • Amendement nr. 149, hoofdstuk 11,  
pagina 11, regel 11

Ingediend door afdeling Gemert-Bakel, Zoeter-
meer, Wormerland, Oirschot en Veldhoven.

AMENDEMENT TEKST
Nieuwe resolutie nr. 11: ‘We houden ons land 
leefbaar en schoon. De SP werkt aan (behoud van) 
schone lucht, aarde en water. We houden ons land 
leefbaar en schoon, ook voor toekomstige gene-
raties. Menswaardig leven is alleen mogelijk in een 
op duurzaamheid gerichte maatschappij met een 
serieuze aandacht voor kringlopen en evenwicht in 
de natuur.
Juist omdat we een sterk mensgerichte partij zijn, 
wil de SP de komende jaren onze leefomgeving ver-
beteren. Zo doen we voorstellen om grondstoffen 
opnieuw te gebruiken en afval meer milieuvriende-
lijk te verwerken. We stimuleren dat mensen vaker 
kiezen voor zuinige en duurzame energie.
Voedselproductie en veeteelt kan wat de SP betreft 
uitsluitend plaatsvinden in balans met zijn omge-
ving, zowel qua milieubelasting als qua schaal.’
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Toelichting
De strijd voor onze leefomgeving komt in de 
bestaande resoluties niet of te weinig aan bod en 
verdient een aparte resolutie.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. Wordt al gesteld in 1.4.2, 1.4.10 en 
10.6.
230 • Amendement nr. 73, hoofdstuk 4, pagina 
10, regel 44

Ingediend door afdeling Nijmegen, Harderwijk, 
Rotterdam, Haarlem, Zoetermeer, Goirle, Velsen, 
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Diemen, Hof van Twente, Stede Broec, Gemert-
Bakel, Purmerend, Venlo en Capelle aan den 
IJssel.

AMENDEMENT TEKST
Toevoegen aan artikel 9, lid 5, onder a: ‘Kandidaten 
die niet zijn voorgedragen door het bestuur kun-
nen hun kandidatuur handhaven zonder het op te 
hoeven nemen tegen specifiek een van de voor-
gedragen kandidaten, tenzij zij in functie gekozen 
willen worden in de zin van artikel 13, lid 3, onder 4 
van de Statuten.’

Toelichting
We stappen af van de werkwijze dat niet-voor-
gedragen kandidaten voor het partijbestuur zich 
moeten opstellen als tegenkandidaat voor een 
voorgedragen kandidaat. Dit zorgt voor een strijd 
tussen twee mensen, terwijl je wilt dat kandidaten 
voor het partijbestuur worden gekozen op basis van 
hun eigen verdiensten, kwaliteiten en visie.
De kandidaat die van het congres de minste stem-
men krijgt, valt af en komt niet in het bestuur. De 
partijraad bepaalt hoeveel direct gekozen leden er 
in het partijbestuur plaatsnemen. Bij het vastleggen 
van een lijst voor de Tweede Kamer ligt dit anders: 
je weet vooraf niet hoe groot de fractie wordt. Dat is 
bij het partijbestuur niet aan de orde.

ADVIES: AFWIJZEN
Bij de evaluatie van het XXI Congres door de Par-
tijraad (waartoe de Partijraad van september 2015 
al besloten heeft) wordt ook de procedure voor het 
kiezen van partijbestuurders geëvalueerd en desge-
wenst aangepast. 

231 • Amendement nr. 262, hoofdstuk 4, pagina 
11, regel 4

Ingediend door afdeling Zuidplas.

AMENDEMENT TEKST
Artikel 11 nieuw lid toevoegen na lid 4. Toevoegen 
aan artikel: ‘De ledenvergadering stelt ook het ka-
der vast waaraan eventuele wethouders aan kunnen 
voldoen.’

Toelichting
Met dit kader kan je makkelijker bij deelname kandi-
daten voorstellen. 

ANTWOORD VAN DE CONGRESCOMMISSIE  
(HOOFDSTUK 4, HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

ADVIES: AFWIJZEN
Te specifiek; niet verstandig profielschets verplicht 
te stellen
 
232 • Amendement nr. 97, hoofdstuk 4, pagina 
11, regel 30

Ingediend door afdeling West Maas en Waal.

AMENDEMENT TEKST
‘ Deze commissie bestaat uit minimaal de 
regiovertegenwoordiger(s), een Statenlid en van 
elke vier afdelingen minimaal één voorzitter. De 
voorzitters die in de commissie plaatsnemen zijn 
evenredig verdeeld over de regio’s indien er van 
meerdere regio’s per provincie sprake is.’ 

Toelichting
De afdelingsvoorzitter kent de leden het beste en 
weet welke mensen in aanmerking zouden kun-
nen komen voor het Statenlidmaatschap. Hiermee 
wordt voorkomen dat het zwaartepunt binnen één 
regio van de provincie valt. Ook wordt voorkomen 
dat mensen zich zonder draagvlak vanuit de afde-
ling kandideren. 
Deze werkwijze brengt de Provinciale Staten dichter 
bij de kiezer, daar deze geneigd is om op een per-
soon uit de eigen regio te stemmen.

ADVIES: AFWIJZEN
De nu voorgestelde regeling in het Huishoudelijk 
Reglement lijkt ons beter. 
 
233 • Amendement nr. 208, hoofdstuk 4, pagina 
11, regel 37

Ingediend door afdeling Delft en Gorinchem.

AMENDEMENT TEKST
In de wijziging van artikel 12 van het huishoudelijk 
reglement nemen we op dat de kandidatencommis-
sie voor de Provinciale Staten bestaat uit minimaal 
een van de regiovertegenwoordiger(s), een afde-
lingsvoorzitter en een Statenlid. We leggen dus niet 
de verplichting op om alle regiovertegenwoordigers 
in de commissie op te nemen. 

Toelichting
In provincies met meer (4) regiovertegenwoordigers 
krijg je een te grote kandidatencommissie als je ook 
nog niet-regiovertegenwoordigers in de kandida-
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tencommissie wilt hebben. Denk bijvoorbeeld aan 
ervaren Kamerleden of wethouders. De regioconfe-
rentie zal er dan op moeten toezien dat de spreiding 
over de regio’s in de kandidatencommissie goed 
geregeld is. Daarnaast kan het zijn dat een regiover-
tegenwoordiger zich zelf verkiesbaar wil stellen en 
daarom liever niet in de kandidatencommissie wil 
plaatsnemen.

ADVIES: AFWIJZEN
De nu voorgestelde regeling in het Huishoudelijk 
Reglement lijkt ons beter. 

234 • Amendement nr. 263, hoofdstuk 4, pagina 
11, regel 52

Ingediend door afdeling Zuidplas.

AMENDEMENT TEKST
Artikel 7 voorstel voor nieuw lid 5 aanpassen. 
Toevoegen aan artikel: ‘Minimaal eens per half jaar 
moeten de fractievoorzitters en wethouders uit de 
regio aanschuiven. Indien er in de provincie een 
gedeputeerde is, komt deze ook eens per half jaar 
in het regio overleg.’

Toelichting
Op deze manier kan men zorgen dat fracties, be-
stuurders en afdelingen regionaal beter afstemmen 
en kan men voorkomen dat fracties eigen eilanden 
worden. 

ADVIES: AFWIJZEN
Te specifiek; is aan het regio-overleg. 

235 • Amendement nr. 168, hoofdstuk 4, pagina 
11, regel 57

Ingediend door afdeling Zoetermeer. 

AMENDEMENT TEKST
Artikel 12 lid 1 sub a: ‘de partijraad is het hoogste 
gezag binnen de vereniging’ wijzigen in: ‘de par-
tijraad is tussen de congressen door het hoogste 
gezag binnen de vereniging’.

Artikel 13 lid 1 sub 1 en 2 verplaatsen naar sub 2 en 
3;
sub 1 toevoegen: ‘Het congres is het hoogste 
gezag binnen de vereniging. Tussen de congressen 
door is de partijraad het hoogste gezag.’

Artikel 13 lid 3 sub 1: ‘een congres wordt bijeenge-
roepen door het partijbestuur’ toevoegen: ‘...of de 
partijraad.’

Artikel 13 lid 3 sub 2: ‘het congres vergadert in 
beginsel tenminste eenmaal per twee jaar en voorts 
zo vaak als het partijbestuur...’ toevoegen: ‘...of de 
partijraad...’

Toelichting
Het is wenselijk dat het congres het hoogste orgaan 
binnen de vereniging is. Dit was voorheen ook zo.

ADVIES: AFWIJZEN
Onze partij is een officiële vereniging naar burgerlijk 
recht. Daarin is de Partijraad het hoogste orgaan, 
dat periodiek voldoende keren per jaar bijeenkomt 
om de vereniging daadwerkelijk te leiden. Statutair 
heeft het congres de bevoegdheid bindende beslui-
ten aan de Partijraad door te geven.  

236 • Amendement nr. 281, hoofdstuk 4, pagina 
11, regel 57

Ingediend door afdeling Goirle, Zoetermeer, 
Gouda en Rotterdam.

AMENDEMENT TEKST
Amendement artikel 10 lid 4b vervanging fractie-
voorzitter tekst aanpassen:

Lid 4 b, wat 4c wordt, van artikel 10 van de statu-
ten:

Huidige tekst: ‘Het afdelingsbestuur moet de aan-
stelling van een nieuwe fractievoorzitter, die deze 
functie tussentijds gaat vervullen, bekrachtigen;’

wijzigen in:

‘Het afdelingsbestuur draagt een nieuwe fractie-
voorzitter voor, die deze functie tussentijds gaat 
vervullen, aan de ledenvergadering die het bekrach-
tigt;’

Toelichting:
Overwegende dat de leden hier in een stem horen 
te krijgen en hier bij betrokken moeten worden. Dat 
de ledenvergadering de kandidatenlijst goedkeurt 
en dus ook de nummer 1 die meestal fractievoorzit-
ter wordt, waarom tussentijds dan ook niet, mocht 
het nodig zijn. 
Dat de fractievoorzitter ook de politiek leider van je 
afdeling is en dus een belangrijke beslissing.

ADVIES: AFWIJZEN
Behoort tot de competentie van de afdelingen.
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1 • Motie nr. 60

Ingediend door de congrescommissie.
Het Congres van de SP, bijeen in Maarssen op  
28 november 2015,  
 
Roept de regering op zijn politieke inzet te richten 
op het steunen en aanmoedigen van diplomatieke 
initiatieven om de burgeroorlogen in Syrië en Irak 
zo spoedig mogelijk te beëindigen en daarmee het 
humanitaire drama voor de bevolking van beide lan-
den, inclusief de massale uittocht van vluchtelingen;  
 
Roept de regering op deelname aan de bombar-
dementen in Irak te beëindigen en zeker niet aan 
bombardementen in Syrië te gaan deelnemen;  
 
Roept zijn leden op voorop te blijven gaan in de 
strijd tegen oorlog en onderdrukking en voor een 
sociale, duurzame, democratische en vreedzame 
samenleving, nationaal en internationaal, zoals 
vermeld in de Congresresolutie. 

ADVIES: OVERNEMEN

2 • Motie nr. 61

Ingediend door de congrescommissie.

Het Congres van de SP, bijeen in Maarssen op  
28 november 2015,  
 
Roept de regering op beter te helpen bij de opvang 
van vluchtelingen uit de oorlogsgebieden van Syrië 
en Irak, waar mogelijk in de regio, waar nodig bij 
ons;  
 
Roept de regering op in internationaal en Europees 
verband bij andere landen aan te dringen dat zij hun 
wereldwijde rechtelijke verplichtingen stipt nako-
men;  
 
Roept de regering op te komen tot meer effectieve 
internationale en Europese samenwerking bij het 
verantwoord opvangen van vluchtelingen uit de 
oorlogsgebieden in Syrië en Irak. 

ADVIES: OVERNEMEN

3 • Motie nr. 62

Ingediend door de congrescommissie.

Het Congres van de SP, bijeen in Maarssen op 28 
november 2015,  
 
Roept de regering op al het mogelijke te doen om 
ervoor te zorgen dat opvang van vluchtelingen niet 
ten koste gaat van de rechten van de eigen be-
volking en daarvoor extra middelen vrij te maken, 
onder meer in de sociale volkshuisvesting, het 
onderwijs, de gezondheidszorg en de veiligheid.  
 
ADVIES: OVERNEMEN

4 • Motie nr. 63

Ingediend door de congrescommissie.

Het Congres van de SP, bijeen in Maarssen op  
28 november 2015,  
 
Roept zijn leden op beargumenteerd tegengas te 
geven aan degenen die geen alternatieven hebben 
maar zich vol agressie en haat keren tegen vluch-
telingen en andere bevolkingsgroepen en hen tot 
zondebok proberen te maken;  
 
Roept zijn leden op bij te dragen aan het tegengaan 
van onnodige tegenstellingen tussen onze bevol-
king en degenen die bij ons een beroep doen op 
het asielrecht.

ADVIES: OVERNEMEN

5 • Motie nr. 1

Ingediend door afdeling Rotterdam, Purme-
rend, Zoetermeer, Goirle, West-Friesland Oost, 
Diemen, Haarlem, Baarn, Gouda, Dronten, Stede 
Broec, Wormerland, Leusden, West Maas en 
Waal, Almere, Oirschot, Voorschoten, Brunssum, 
Waterland, Boxtel, Halderberge, Apeldoorn, Ber-
gen op Zoom, Hilversum, Opsterland en Oude 
IJsselstreek.

Motie Vluchtelingen Welkom
  
Het XXI Congres van de SP, bijeen op 28 november 
2015 in Utrecht, 
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overweegt dat
- wereldwijd 60 miljoen mensen op de vlucht zijn 

voor oorlog en onderdrukking, en dat Nederland 
meer kan en moet doen om deze mensen te 
helpen, onder andere door ruimhartige opvang te 
bieden;

- een groot deel van de vluchtelingen die Neder-
land binnenkomen uiteindelijk een verblijfsver-
gunning zal krijgen, en we dus wat te doen heb-
ben wat betreft huisvesting, arbeidsparticipatie en 
integratie;

- niet vluchtelingen, maar partijen als de VVD en 
PVV verantwoordelijk zijn voor de groeiende 
 tekorten aan betaalbare woningen, het gebrek 
aan fatsoenlijke banen, en de afbraak van  
voorzieningen;

- we moeten tegengaan dat terechte onvrede van 
mensen over het neoliberale afbraakbeleid zich 
ten onrechte keert tegen vluchtelingen: want 
wie wil vechten tegen de afbraak moet niet naar 
beneden trappen maar naar boven; 
 
spreekt uit dat

- de SP als grootste partij op links een verantwoor-
delijkheid heeft om op dit onderwerp voorop te 
lopen, binnen én buiten het parlement;

- mensen die vluchten voor oorlog en onderdruk-
king van harte welkom zijn in Nederland en in 
Europa;

- het onacceptabel is dat (extreem-)rechtse partijen 
en organisaties de komst van vluchtelingen 
gebruiken om mensen angst aan te jagen en 
bevolkingsgroepen tegen elkaar op te hitsen;

- de SP zorgen van bewoners in de omgeving 
van opvanglocaties serieus neemt, en we graag 
samen met bewoners, vluchtelingen en anderen 
optrekken om de wérkelijke oorzaken van even-
tuele problemen (zoals een gebrek aan betaalbare 
huisvesting) aan te pakken;

verzoekt het partijbestuur 
- in en buiten het parlement nadrukkelijk te blijven 

pleiten voor een ruimhartig asielbeleid;
- een groot tegenoffensief te starten als antwoord 

op de rechtse hetze: door uit te leggen wat er 
echt aan de hand is en waarom mensen vluchten, 
wie werkelijk schuldig is aan de sociale afbraak, 
en wat onze voorstellen zijn voor menselijkere 
en kleinschalige opvang en betere voorzieningen 
voor iedereen;

- afdelingen te ondersteunen om het gesprek aan te 
gaan met zo veel mogelijk mensen, solidariteit met 
vluchtelingen te helpen organiseren, en in actie te 
komen om concrete problemen aan te pakken;

- het uitwisselen van ervaringen en tips te stimu-
leren, zodat we zowel landelijk als lokaal op dit 
onderwerp een voorhoederol kunnen vervullen;

- op korte termijn hiervoor folders en materiaal uit te 
brengen, en onze zendtijd voor politieke partijen te 
gebruiken om vluchtelingen een gezicht te geven 
en onze visie neer te zetten;

- zo veel mogelijk samen te werken met andere 
initiatieven en organisaties die zich op dit gebied 
uitspreken, solidariteitsacties en manifestaties of 
andere acties organiseren; 
 
en gaat over tot de orde van de dag.

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN

6 • Motie nr. 11

Ingediend door Ineke Palm, Guido van Leem-
put, Daniel de Jongh, Jamila Yahyaoui, Jasper 
van Dijk, Jip van Dort, Sadet Karabulut, Herman 
Beekers, Sara Murawski, Krista van Velzen,  
Sharon Gesthuizen, Tijmen Lucie, Riekje Cama-
ra, Eric Smaling, Kevin Levie en Lot van Baaren 
van afdelingen uit heel het land.

Mede ingediend door afdeling Rotterdam, 
 Zoetermeer, Baarn, Goirle, Diemen, Sittard-
Geleen, Arnhem, Amersfoort, Den Bosch, West 
Maas en Waal, Almere, Oirschot, Brunssum en 
Stede Broec.
Ondersteund door 61 leden.

Motie Jaarlijkse Vredesdag 
 

Het XXI Congres van de SP, bijeen op 28 novem-
ber 2015 in Utrecht, 

overweegt dat
- onze partij zowel in als buiten het parlement 

voorop moet blijven lopen bij de internationale 
samenwerking voor vrede;

- internationale solidariteit en onze inzet voor na-
leving van internationaal recht en mensenrechten-
verdragen meer dan ooit nodig en van belang zijn;

- we de ogen niet kunnen sluiten voor oorlog en 
geweld, ook al omdat duizenden vluchtelingen bij 
ons op de stoep staan; 

constateert dat
- hiervoor een grondige kennis en analyse ook van 

de tegenpartij noodzakelijk is oftewel ‘we moeten 
doorgronden wat we bestrijden’;

- we hiervoor samen moeten werken met deskun-
digen van binnen en buiten de partij oftewel de 
‘vensters open moeten zetten’ ;

- de afdelingen de gelegenheid moeten krijgen van 
deze ontwikkelingen kennis te nemen, zodat dit 
bijdraagt aan de versterking van hun deskundig-
heid en de gelegenheid biedt na te denken over 
vredesacties;
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verzoekt het partijbestuur 
- samen met afdelingen en vredes- of andere 

 organisaties jaarlijks een vredesdag te orga-
niseren met politieke debatten, workshops en 
lezingen over urgente onderwerpen zoals nu 
bijvoorbeeld het kruitvat Midden-Oosten of het 
gevaar van de opkomst van extreemrechts; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting
Deze motie is een uitwerking van passage 10.5 in 
de (aangepaste) Resolutie en gaat over internatio-
nalisme. (‘10.5 Socialisten zijn zich altijd bewust van 
de internationale context en verhoudingen. Daarom 
analyseren we nauwlettend wat er in Europa en de 
wereld gebeurt. We leren daarvan en we laten ons 
erdoor inspireren.’) 
De nadruk in de motie ligt op ‘vredesvraagstukken’ 
in een ruime zin van het woord. Het gaat daarbij 
om oorlog, oorlogsvoorbereiding, defensiepolitiek, 
economische (onder)ontwikkeling, klimaatschade, 
internationale (on)veiligheid en internationale be-
trekkingen. De bijeenkomsten kunnen plaatsvinden 
in De Moed in Amersfoort. Het bestuur kan een 
commissie aanwijzen om deze motie gestalte te ge-
ven in een jaarlijks programma. Deze bijeenkomsten 
worden voor een periode van minimaal drie jaar 
gehouden om tijdens een volgend (organisatorisch) 
congres of een Partijraad te worden geëvalueerd op 
effect binnen de partij, in het werk van de fractie en 
buiten de partij.

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN

De formulering van deze motie is te algemeen en 
te vaag en dient in deze vorm te worden afgewe-
zen. De strekking, indien concreter, kan wel door 
de congrescommissie worden overgenomen. De 
congrescommissie stelt als alternatieve tekst voor: 
‘Het congres draagt het Partijbestuur op in 2016 
een speciale Vredesdag te organiseren over het 
grote belang van internationale solidariteit, in goed 
overleg met onze afdelingen en waar mogelijk in 
samenwerking met verwante organisaties. Speciale 
aandacht wordt gegeven aan de ontwikkelingen 
in het Midden-Oosten en de relaties met onze 
 samenleving. De Partijraad evalueert de Vredesdag 
en beslist daarna of dit initiatief in de jaren daarop 
wordt voortgezet.’
243 • Motie nr. 17

Ingediend door afdeling Brielle, Hellevoetsluis, 
Dordrecht, Eindhoven, Haarlem, Baarn, Purme-
rend, Oude IJsselstreek, Zoetermeer, Waterland, 
Gouda, Sittard-Geleen, Arnhem, Brunssum en 
Oirschot.

Overwegende dat het wetenschappelijk bureau 
van de SP van grote toegevoegde waarde bleek 
in het verleden en het naar ons idee niet gemist 
kan worden voor de toekomst, doch dat SPark het 
wetenschappelijk bureau eventueel gaat vervangen. 
Naar ons inziens blijft het wetenschappelijk bureau 
bestaan en kan SPark daar een onderdeel van 
worden.
Verzoekt het congres in te stemmen met een com-
binatie van de twee die elkaar kunnen aanvullen 
en verrijken in kennis en kunde, onderbouwd met 
cijfers.

Toelichting
Bij de SP gaat het niet alleen om cijfers, het gaat 
om mensen, de Menselijke Maat en Menselijke 
Waardigheid. Vandaar dat we het bezwaarlijk vin-
den als er enkel focus komt op cijfers door middel 
van een enkele Alternatieve Rekenkamer. 

ADVIES: AFWIJZEN

Besluitvorming over taken van het wetenschappelijk 
bureau maakt onderdeel uit van congresresolutie, 
waarop wijzigingsvoorstellen konden worden inge-
diend. Motie is derhalve buiten de orde. 

6 • Motie nr. 24

Ingediend door afdeling Dordrecht, Baarn en 
Gouda.

Motie Internationalisme
 
Overwegende dat de SP niet alleen opkomt voor de 
belangen van de bevolking in Nederland, maar zich 
verbonden voelt met de strijd van arbeiders, boe-
ren, armen en alle vooruitstrevende mensen voor 
een betere wereld. Waar anderen de wereld willen 
verdelen in naties, rassen of religies, zien wij vooral 
mensen die allemaal naar geluk streven. Problemen 
als vervuiling, dreigende klimaatverandering, opra-
kende grondstoffen, oorlog tonen aan dat interna-
tionale oplossingen nodig zijn. Draagt het congres 
het partijbestuur op: Internationalisme maakt dat 
we strijd ondersteunen , waar ook ter wereld, tegen 
armoede, onderdrukking of de afbraak van de na-
tuur. Maar ook dat we met socialisten internationaal 
een open en eerlijke discussie aangaan over de 
weg vooruit. De SP eist dat Nederland uit de NAVO 
stapt en zal ook niet langer deelnemen aan de farce 
van democratisch legitimatie die de NAVO-assem-
blee vormt.

Toelichting
Het kapitalisme heeft enerzijds de wereld verbon-
den door de productie globaal te organiseren. Aan 
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de andere kant zaait het verdeeldheid en zet het 
mensen tegen elkaar op om zo de macht van  
een kleine internationale elite te kunnen garanderen. 
Een geïsoleerd socialistisch Nederland zou nooit 
voor langere tijd kunnen overleven in een  
omringende vijandige kapitalistische wereld. We 
zien ook dat arbeiders in één land actief  
meeleven met wat in andere landen gebeurt. Toen 
Syriza vorig jaar de verkiezingen won met een  
programma dat beloofde een einde te maken aan 
de bezuinigingen, gaf dat een enorme steun aan  
bijvoorbeeld Podemos in Spanje. Overal in Europa 
werden demonstraties georganiseerd, in  
Nederland ondersteund door onze partij, tegen het 
beleid van de Trojka en het IMF. Omgekeerd:  
de onvoorwaardelijke capitulatie van de Syriza-
regering, die niet wilde breken met de bestaande  
machten in de EU, werd door arbeiders in heel 
Europa als een nederlaag ervaren. 
Uiteindelijk streven we naar een wereld, waar nati-
onale staten onderdeel zijn van een socialistische 
wereldorde. Dat betekent niet dat wij kritiekloos 
bestaande internationale samenwerkingsverban-
den omarmen. Integendeel. Alle gouvernementele 
organisaties zijn er op gericht de macht van een 
kleine elite in stand te houden. Hetzelfde geldt voor 
bestaande handelsverdragen en een verdrag als 
TIPP dat nu in het geheim wordt voorbereid. 
De ervaringen van Griekenland hebben onomsto-
telijk aangetoond dat een beleid in het belang  
van de bevolking, en niet in het belang van de 
 banken en grote bedrijven, onmogelijk is in het  
kader van de Euro en de bestaande Europese 
 verdragen. Een gezamenlijke Europese munt moet  
het uitvloeisel zijn van een verenigd democratisch 
en socialistisch Europa. Dat is ook het alternatief 
voor de huidige EU. 
De NAVO is een organisatie die bedoeld is ter 
 verdediging van het kapitalistische systeem. Met  
op leugens gebaseerde militaire interventies over 
de hele wereld, het omver werpen van  
regeringen die niet de belangen van het kapitalisme 
dienen, het steunen van dictaturen, met een  
illegale moordcampagne door middel van drones, 
en andere vormen van geweld en onderdrukking, 
drukt zij haar bloedige stempel op de wereld. Mede 
hierdoor hebben miljoenen mensen hun land moe-
ten ontvluchten. 

ADVIES: AFWIJZEN

Inhoudelijk oneens. Wijkt af van eerdere congres-
besluiten over vaststelling verkiezingsprogramma 
en over congresstuk ‘Heel de wereld’.
 

8 • Motie nr. 30

Ingediend door afdeling Zoetermeer, Harderwijk, 
West Maas en Waal, Purmerend, Eindhoven, 
Baarn, Rotterdam en Stede Broec.

Overwegende dat 
- de procedures voor congressen, ledenvergade-

ringen en kandidaten(lijsten) en het vormen van 
commissies zoals deze in de statuten en het 
huishoudelijk reglement zijn vastgelegd, niet altijd 
volledig en toereikend zijn;

- bestaande procedures periodiek geëvalueerd en 
indien van toepassing gewijzigd, gemoderniseerd 
en/of aangevuld moeten worden;

- eenduidige en transparant vastgestelde procedu-
res bijdragen aan een goede interne partijdemo-
cratie;

- we als grote partij ons ervan bewust moeten zijn 
dat niet iedereen de anderen kent, dat we daarom 
open en zorgvuldig moeten zijn als het gaat om 
het werven, selecteren en (voordragen van te) 
benoemen van personen in functies.

Geeft het partijbestuur opdracht om: 
- een commissie in te stellen die de procedures 

omtrent congressen, ledenvergaderingen en 
kandidaten(lijsten) en commissies gaat evalueren;

- deze commissie de opdracht mee te geven een 
voorstel te formuleren voor de procedure van het 
werven en selecteren van kandidaten voor kies-
lijsten en bestuursfuncties;

- deze commissie tevens de opdracht te geven 
gemotiveerd verslag te doen van welke uitgangs-
punten zij gekozen hebben achter de procedure;

- deze commissie te laten bestaan uit een repre-
sentatieve mix van landelijke, regionale en lokale 
bestuurders en actieve leden en de instelling van 
deze commissie door de partijraad te laten vast-
stellen;

- de commissie opdracht te geven voorstellen ter 
aanvulling en verbetering op te stellen; 
deze voorstellen ter vaststelling aan de partijraad 
voor te leggen.

ADVIES: AFWIJZEN

Besluitvorming over statuten maakt onderdeel uit 
van congresstukken, waarop wijzigingsvoorstellen 
konden worden ingediend. Motie is derhalve buiten 
de orde.
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9 • Motie nr. 34 

Ingediend door afdeling Hilversum, Baarn, Wor-
merland en Stede Broec.

Het Congres overweegt dat het voor een voorspoe-
dige uitvoering van de afdrachtregeling het nodig is 
kandidaten en gekozenen goed te begeleiden.

En verzoekt het bestuur 
- een onafhankelijke medewerker met een financië-

le, fiscale en juridische achtergrond aan te stellen, 
hangend onder de afdeling personeelszaken, die 
vooraf aan de kandidaatstelling met kandidaten 
de financiële gevolgen en mogelijkheden van de 
afdracht (inclusief maatwerk) met hen doorneemt;

- dat op het moment dat de kandidaat gekozen is 
deze functionaris hem of haar begeleidt met de 
procedurele gang van zaken.

ADVIES: AFWIJZEN

Personeelsbeleid hoort tot de bevoegdheden van 
het Partijbestuur.

10 • Motie nr. 35

Ingediend door afdeling Gemert-Bakel, Eind-

hoven, Harderwijk, Zoetermeer en Veldhoven.

Motie: Partijraad gaat over zijn eigen agenda
 
Overwegende dat
- het hoogste orgaan van de SP-vereniging 

 Nederland, de Partijraad, over zijn eigen verga-
deragenda zou moeten gaan;

- dat deze anders feitelijk niet het hoogste gezag is;
- dat de agenda van de vergaderingen van de 

 Partijraad wordt opgemaakt door het partij-
bestuur;

- dat afgevaardigden slechts voorstellen kunnen 
doen tot het behandelen van andere agendapun-
ten;

- dat wijziging van de statuten van de SP een  
bevoegdheid is van de Partijraad, maar de agen-
dering van die wijziging niet;

Besluit het congres: 
1. in de statuten van de SP over de Partijraad de 

volgende zin op te willen nemen: ‘De Partijraad 
gaat als hoogste gezag binnen de SP over zijn 
eigen agenda van een vergadering/bijeenkomst 
van deze Partijraad, die wordt voorbereid door 
het partijbestuur; 

2. het nieuwe partijbestuur op te roepen dit punt te 
agenderen voor een Partijraad in 2016;

3. afgevaardigden op de Partijraad (afdelings-
voorzitters) op te roepen dit punt te agenderen 
voor de partijraad, als het nieuwe partijbestuur 
daarvan af zou zien.

Toelichting
Het hoogste orgaan van de SP-vereniging dient 
over zijn eigen vergaderagenda te gaan.

ADVIES: AFWIJZEN
Overbodig. Statuten en Huishoudelijk Reglement 
voorzien hier al in.

11 • Motie nr. 37

Ingediend door afdeling Gemert-Bakel en 
 Eindhoven.

Motie: begrenzing functietermijn SP’ers
 
Constaterende
- dat gekozen functionarissen in of namens de SP 

oneindig herbenoemd of herkozen kunnen wor-
den;

Overwegende
- dat het gezond is voor de SP-vereniging en de 

betreffende functionaris om na verloop van tijd 
van functie(inhoud) te wisselen;

Besluit het congres:  
1. in de statuten van de SP de volgende zin op te 

willen nemen: ‘Gekozen functionarissen binnen 
en namens de SP kunnen volgens statuten en 
reglementen herkozen worden, tenzij men deze 
functie met nagenoeg dezelfde inhoud al gedu-
rende 16 jaren of meer heeft vervuld.’;

2. het nieuwe partijbestuur op te roepen dit punt te 
agenderen voor een Partijraad in 2016.

Toelichting
Vernieuwing is goed voor partij en persoon.

ADVIES: AFWIJZEN

Besluitvorming over statuten maakt onderdeel uit 
van congresresolutie, waarop wijzigingsvoorstel-
len konden worden ingediend. Motie is derhalve 
buiten de orde. Op voorhand uitsluiten van leden 
bij partijverkiezingen vindt congrescommissie ook 
principieel onjuist.
 
12 • Motie nr. 45

Ingediend door afdeling Hoorn en Stede Broec.

Overwegende dat 
- de SP na de gemeenteraadsverkiezingen van 
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maart 2014 van 227 naar 440 raadsleden is 
gegaan, van 13 naar 51 wethouders is gegaan, 
en nu mee bestuurt in drie van de zes groot-
ste gemeentes en de helft van de 60 grotere 
 gemeentes;

- de SP na de provinciale verkiezingen van maart 
2015 in de helft van de provincies is toegetreden 
tot het college;

- dat de aanhang van de SP landelijk van 7,2 
procent naar 13,5 procent is gestegen, en in vele 
gemeentes en provincies het verschil maakt. 

Roept het partijbestuur op: 
- meer te erkennen dat de SP niet alleen een actie- 

en volksvertegenwoordigende partij is maar nu 
ook een partij is die mee bestuurt;

- te komen met voorstellen over hoe deze erken-
ning meer vorm te geven in de partijcultuur om te 
groeien naar een partij die én actie én volksverte-
genwoordiging én besturen als drie onafscheide-
lijke, gelijkwaardige en samenhangende manieren 
ziet op de weg waarlangs de SP-idealen verwe-
zenlijkt kunnen worden.

Toelichting
De SP staat bekend als actiepartij en dit moet ook 
zeker zo blijven. De SP moet echter meer bekend 
worden als volksvertegenwoordigende en bestuurs-
partij. Zowel actie als volksvertegenwoordiging als 
besturen zijn onafscheidelijke en gelijkwaardige 
manieren waarop onze idealen verwezenlijkt kunnen 
worden.

ADVIES: AFWIJZEN
Inhoudelijk oneens. De SP is een actieve partij, 
binnen en buiten parlementen, in opposities en 
coalities, en laat zich in zijn denken en doen steeds 
leiden door haar beginselprogramma ‘Heel de 
mens’. We kunnen niks met termen als ‘actiepartij’ 
en ‘bestuurspartij’. We zijn de Socialistische Partij.

13 • Motie nr. 47 

Ingediend door afdeling Amsterdam, Capelle 
aan den IJssel, Purmerend, Rotterdam en  
Harderwijk.

Kennis genomen hebbende van de verklaring van
de congrescommissie over het tegen-kandideren
van niet-voorgedragen leden; 

Overwegende dat:
- het zich tegen-kandideren geen vastgestelde 

procedure is;
- het meer democratisch is dat de kandidaten met 

de meeste gekozen stemmen in het bestuur  
worden gekozen; 

- door de tegen-kandidaten-procedure onnodig 
mensen als persoon tegenover elkaar worden 
gezet;

- er door de methode van tegen-kandidatuur een 
drempel voor de leden wordt opgeworpen om 
een bestuur te kiezen naar eigen voorkeur;

Verzoekt het congres te besluiten dat de kandida-
ten met de meeste stemmen in het bestuur wor-
den gekozen, met uitzondering van de in functie 
gekozen bestuursleden (voorzitter en algemeen 
secretaris).

Toelichting
Naar aanleiding van pagina 10 r. 41 en verder van 
het antwoord van de congrescommissie op 
de vragen en opmerkingen van de afdelingen en 
regioconferenties over de congresstukken. 

ADVIES: AFWIJZEN

Spelregels zijn vastgesteld. Partijraad heeft in sep-
tember 2015 unaniem ingestemd met deze proce-
dure, en afgesproken na het congres een evaluatie 
te maken, inclusief de procedures.

14 • Motie nr. 48

Ingediend door afdeling De Bilt.

De SP bijeen op haar XXI congres, overwegende
dat 
- de SP in 2020 de grootste partij in ledental wil 

zijn;
- de SP haar leden veelal en met succes werft op 

haar traditionele actieterreinen; 
- er binnen de SP in toenemende mate vanuit 

ervaring wordt uitgesproken dat we werk- en 
wervingsgebied moeten verbreden;

Besluit, onder motienaam ‘Ledengroei’, in te stem-
men met de toevoeging van een extra artikel in 
hoofdstuk 4 van de Resolutie met als tekst: 
 
‘Om de ledengroei te bereiken (art 4.1) en om nieuw 
bloed in de partij te brengen (art.4.2), richt onze 
partij zich nadrukkelijk ook op spontane en niet aan 
traditionele organisaties gebonden stromingen en 
bewegingen in de samenleving die zich in hun da-
den tegen het neoliberalisme keren met het aanbod 
ze daarbij te steunen, samen op te treden of ze te 
vertegenwoordigen.’

Toelichting 
Doelgroepen die niet tot ons traditionele actieter-
rein behoren, blijven relatief te veel buiten beeld. 
De SP wil proactief optreden naar bewegingen en 
actiegroepen in het steunen van hun activiteiten 
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bij gedeelde doelen, door menskracht, publiciteit, 
facilitering en parlementaire stellingnames.

ADVIES: AFWIJZEN

Besluitvorming over vergroting ledental maakt 
onderdeel uit van congresresolutie, waarop wijzi-
gingsvoorstellen konden worden ingediend. Motie 
is derhalve buiten de orde.

15 • Motie nr. 49

Ingediend door afdeling De Bilt.

De SP bijeen op haar XXI congres, overwegende 
- dat belangrijke groepen in de samenleving de 

stap naar lidmaatschap van de SP niet zetten, 
hoewel daar in brede kring sympathie voor onze 
acties en bestuurlijke activiteiten bestaat;

- dat een van de factoren die daarbij een rol spelen 
‘stijl en taal’ zijn, zoals ook onder art. 7.5 regel 
18 in de Resolutie wordt genoemd, waar het het 
organiseren van jongeren betreft;

Besluit, onder motienaam ‘Stijl en Taal’, in te stem-
men met het toevoegen van een extra artikel aan 
hoofdstuk 4 van de Resolutie met als tekst: 
 
‘De SP zal in zijn publicaties ook rekening houden 
met doelgroepen, die hun idealen en acties niet 
willen beschrijven in termen van macht, strijd en 
vijanddenken: termen die uitgaan van een relatie op 
basis van geweld. De SP kiest waar mogelijk voor 
een stijl en taal die uitdrukking geeft aan een gedra-
gen wil tot verandering, de grote inzet die voor die 
verandering nodig is en het essentiële belang van 
die verandering voor het verwezenlijken van een 
betere samenleving.’

Toelichting
Actie betekent handelend optreden en is een be-
langrijke hoeksteen bij het werken aan een betere 
samenleving. Maar niet iedereen wil dit benoemen 
in termen die ontleend zijn aan een strijdcultuur. 
Termen die als botsend kunnen worden ervaren 
met de uitgangspunten van menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit. Steeds meer men-
sen die niet hun wortels in bijvoorbeeld de vroegere 
vakbeweging of de buurtcomités hebben liggen, 
voelen zich niet op hun gemak bij die strijdtermen 
en voelen een cultuurkloof. Zij waarderen de SP om 
zijn daden maar zetten niet de stap naar een lid-
maatschap. Maar betrokkenheid, doortastendheid 
en veranderingsbereidheid kunnen wij ook bereiken 
zonder strijdtaal.

ADVIES: AFWIJZEN

Inhoudelijk oneens met constateringen en daarom 
ook met voorstel.

16 • Motie nr. 51

Ingediend door afdeling De Bilt.

De SP bijeen op haar XXI congres, overwegende 
- dat belangrijke groepen in de samenleving de 

stap naar lidmaatschap van de SP niet zetten, 
hoewel in brede kring sympathie voor onze acties 
en bestuurlijke activiteiten bestaat;

- dat een van de factoren die daar een rol bij spelen 
‘stijl en taal’ is, zoals ook in de Resolutie onder 
7.5 regel 18 wordt genoemd waar het het organi-
seren van jongeren betreft;

- dat de stijl en taal van de Resolutie mede ge-
zichtsbepalend is voor de SP;

Besluit, onder motienaam ‘Stijl en taal van de reso-
lutie’, in te stemmen met een geheel van tekstuele 
wijzigingen in de tekst van de Resolutie zoals in de 
toelichting van deze motie is beschreven.

Toelichting
De aanpassingen hebben vooral betekenis in hun 
samenhang. Voor wie de aanpassingen op de 
Resolutie via deze motie niet (alle) acceptabel zijn, 
staat de weg nog open om een uitspraak te doen 
over ‘stijl en taal’ binnen de partij d.m.v. de ook 
door ons ingediende motie ‘stijl en taal’. 
Amenderingen bij tekst Resolutie op grond van 
deze motie:
 
met betrekking tot blz. 3:
regel 18 i.p.v. ‘Naast ons noodzakelijke verzet tegen 
de rampzalige gevolgen’ 
‘Naast ons optreden tegen de gevolgen van ... 
plaatsen we onze alternatieven’ (doordacht over-
bodig) 
 
regel 23: ‘het bestrijden van de macht van het we-
reldwijde financiële kapitalisme’  
Veranderen in: 
‘het opheffen van de macht van het wereldwijde 
kapitalisme’  
 
regel 25 ‘het tegengaan van ongebreidelde groei 
van de productie en de consumptiemaatschappij, 
omdat die leidt tot onaanvaardbare aantasting van 
natuur en milieu’   
Veranderen in: 
‘ het realiseren van een samenleving, waarbij pro-
ductie en consumptie zijn afgestemd op behoud en 
bescherming van natuur en milieu’. 
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regel 39 ‘Dat vereist strijdbaarheid en vastberaden-
heid.’  
Veranderen in: 
‘Dat vereist doortastendheid en vasthoudendheid.’ 
 
regel 43 ‘Enthousiast en creatief strijden we samen, 
om te winnen!’  
Veranderen in:  
‘Enthousiast en creatief zetten we ons in om ons 
doel te bereiken.’ 
 
regel 49 ‘Door maatschappelijke, politieke en ideo-
logische strijd te leveren, en door deelname’  
Veranderen in: 
‘Door ons maatschappelijk, politiek en ideologisch 
krachtig te laten horen en zien en door deelname 
?..’

met betrekking tot blz. 4:
 
regel 1 ‘gekoppeld aan de strijd in de samenleving, 
zullen we er keer op keer’  
Vervangen door: 
‘gekoppeld aan het actief zijn onder de mensen , 
zullen we er keer op keer ?...’ 
regel 9 ‘Daarvoor is een permanente hechte binding 
van alle geledingen in onze partij vereist.’ 
Vervangen door: 
‘Daarvoor is een sterke samenhang tussen alle 
geledingen in onze partij vereist.’  
regel 18 ‘in gezamenlijkheid te kunnen strijden voor 
onze standpunten.’ 
Vervangen door: 
‘samen te kunnen werken aan het realiseren van 
onze doelen.’ 
 
regel 28 ‘in de concrete strijd die we leveren voor 
een beter Nederland en een betere wereld.’  
Vervangen door: 
‘bij het werken aan een beter Nederland en een 
betere wereld.’ 
 
regel 36 ‘Om effectief te strijden, zijn’ 
Vervangen door: 
‘om effectief ons werk te kunnen doen, zijn...’ 
 
regel 37 ‘de beste strijdterreinen’ 
Vervangen door: 
‘de beste werkterreinen’ 
 
regel 54 ‘met een gezamenlijke strijd voor’ 
Vervangen door: 
‘met een gezamenlijk opkomen voor’

met betrekking tot blz. 5:
 
regel 4: ‘Dat is een haalbaar doel dat onze partij een 
groot nieuw reservoir oplevert van leden die zich 
actief voor onze strijd willen inzetten.’ 
Vervangen door: 
‘Dat is een haalbaar doel dat onze partij weer meer 
leden geeft, die zich actief willen inzetten voor het 
verbeteren van onze samenleving.’ 
 
regel 24 ‘denk- en slagkracht te vergroten’ 
Veranderen in: 
‘denk- en daadkracht te vergroten...’ 
 
regel 27 ‘met de SP kunnen strijden.’  
Veranderen in:  
‘met de SP kunnen meedoen.’ 
 
regel 48 ‘Om de slagkracht’ 
Veranderen in:  
‘Om de daadkracht’
 
Met betrekking tot blz.6:
 
regel 6 ‘idealisme en strijdbaarheid’ 
Veranderen in: 
‘idealisme en veranderkracht’ 
regel 12 ‘een strijdbare jongerenorganisatie’ 
Veranderen in: 
‘een krachtige jongerenorganisatie’ 
 
regel 20 ‘stem in onze strijd voor aansprekende 
alternatieven’  
Veranderen in: 
‘stem in ons werken aan aansprekende alternatie-
ven’
 
met betrekking tot blz. 7:
 
regel 30 ‘Hoe groter, hoe sterker; hoe sterker, hoe 
strijdbaarder; hoe strijdbaarder, hoe succesvoller. 
Zo laat het moderne socialisme zich gelden. We 
gaan het doen!’  
Veranderen in: 
‘Zo willen wij aan de samenleving zijn menselijk 
gezicht geven op grond van de waardigheid van 
elk mens, de gelijkwaardigheid tussen mensen en 
de solidariteit met elkaar. Dat is de weg van het 
modern socialisme: We gaan het doen!’

ADVIES: AFWIJZEN

Besluitvorming over genoemde elementen maakt 
onderdeel uit van congresresolutie, waarop wijzi-
gingsvoorstellen konden worden ingediend. Motie 
is derhalve buiten de orde.
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17 • Motie nr. 53

Ingediend door afdeling Arnhem, Rotterdam en 
Veldhoven.

Overwegende dat
- het stuk ‘Antwoord van de congrescommissie’ 

(hoofdstuk 1) stelt dat: duurzaamheid (naast 
andere onderwerpen) in de afdelingen en op de 
regioconferenties besproken is; 

- de commissie naar aanleiding van de vragen en 
antwoorden daar een nadere toelichting op wil 
geven, maar dat dit in de daaropvolgende tekst 
nauwelijks uitwerking krijgt, terwijl het aantoon-
baar wel in de afdelingen leeft;

Verzoekt het partijbestuur om:
- duidelijke standpunten in te nemen over duur-

zaamheid, energiegebruik/verbruik, en ons milieu;
- dit in en samen met de afdelingen breed uit te 

dragen;
- ruim aandacht te geven aan duurzaamheid, ener-

gie en milieu in onderzoek, debatten, presentaties 
en publicaties;

- nationaal en internationaal nauw samen te wer-
ken met, in onze SP-ogen, relevante personen en 
organisaties;en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting
De SP heeft in het verleden, ruim voordat een 
woord als ‘duurzaamheid’ hip werd, heldere stand-
punten geformuleerd en ingenomen over milieu en 
energie-kwesties. Mensen met een groen hart her-
kenden zich in die ideeën van de SP en verbonden 
zich mede daarom aan onze idealen. 
Maatschappij-breed wordt nu de discussie gevoerd 
over duurzaamheid, energiegebruik/verbruik, en ons 
milieu. Mensen maken zich zorgen over de effecten 
van onze manier van leven op onze omgeving. Bo-
vendien raken energiekwesties ons allemaal hard in 
de portemonnee. In die discussie kan de SP, mede 
omdat we goed en betrouwbaar onderzoek doen, 
scherpe analyses maken, bevindingen toetsen aan 
onze idealen, en daardoor heldere standpunten 
hebben, een stevige positie innemen. In verkie-
zingsprogramma’s van afdelingen, bij de gemeen-
teraadsverkiezingen, en in de programma’s van 
verschillende provincies staan groene paragrafen. 
Laten we de ideeën die in onze afdelingen leven 
vooral samenbrengen tot een krachtig beleid. 
Een fijne ‘bijvangst’ in deze is: jongeren herkennen 
zich in en verbinden zich ook graag aan duurzaam-
heid, energie en milieu, en grensoverschrijdende 
groene onderwerpen.

ADVIES: STREKKING OVERNEMEN
De congrescommissie komt ter vervanging van 
deze motie met het volgende tekstvoorstel: 
 
‘Het congres verzoekt het partijbestuur om komend 
jaar een samenhangende visie over klimaatver-
andering, duurzaamheid en leefomgeving aan de 
Partijraad te presenteren, en daarna die visie brede 
bekendheid te geven, teneinde samen met verwan-
te organisaties in binnen- en buitenland zo effectief 
mogelijk te strijden voor wat in de congresresolutie 
wordt omschreven in 1.4.2 en 1.4.10: ‘het tegen-
gaan van ongebreidelde groei van de productie- en 
de consumptiemaatschappij, omdat die leidt tot 
onaanvaardbare aantasting van natuur en milieu’ en 
‘het werken aan een duurzame samenleving, bij ons 
en elders’.’
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