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De partij 50PLUS staat vandaag als een levenslustige en kerngezonde jonge 

volwassene voor u. De puberjaren liggen achter ons, het serieuze politieke 

leven gaat beginnen. Dat mag ook wel, want elke twee minuten komt er in 

Nederland een 50plusser bij. Onthoud dat. 

Maar dat niet alleen. Het gaat goed met 50PLUS. We hebben als eerste partij 

ons verkiezingsprogramma bekend gemaakt. Dat was gemaakt met adviezen 

van externe experts zoals oud-PvdA minister Willem Vermeend, oud-

hoofdredacteur van De Telegraaf Sjuul Paradijs, oud-politievoorlichter Klaas 

Wilting en medisch specialist Henry van de Wal. Zij gaven hun toestemming om 

hun namen als adviseurs bij het programma te vermelden. Een unieke 

gebeurtenis. Ons programma kreeg veel en overwegend positieve aandacht. De 

mensen in het land en vooral de ouderen die op 50PLUS zijn gaan rekenen, 

werden enthousiast. Sinds de bekendmaking van ons verkiezingsprogramma 

schreven wij ruim 300 nieuwe leden in. Een golf die we de laatste jaren niet 

meegemaakt hadden. En in de opiniecijfers stegen wij opnieuw. Nadat we na 

enige perikelen teruggevallen waren tot 1 zetel, klauterden we langzaam weer 

op tot 5 a 6 zetels en nu staan we in de peiling van Maurice de Hond al weer 

een aantal weken op 9 zetels. Natuurlijk zijn peilingen maar peilingen en geen 

echte verkiezingen, maar bemoedigend is het wel. En het geeft ook perspectief. 

Bij een volgende kabinetsformatie zullen zeker 4 maar misschien 5 partijen 

nodig zijn. Als 50PLUS de 9 zetels vasthoudt of nog beter, weet door te breken 

naar de dubbele cijfers, dan zijn we een potentiële kandidaat om mee te doen 

met een formatie. In een recent verleden was dat de Christen Unie ook met 

zelfs minder zetels. Maar hoe sterker onze partij 50PLUS uit de stembus komt, 

des te groter is de kans dat wij echt iets voor onze senioren kunnen gaan 

realiseren. Die kans is er en die mogen we niet verspelen door ons zelf buiten 



spel te zetten. De kiezer die straks op 50PLUS stemt moet de garantie hebben 

dat zijn of haar stemt wel degelijk meetelt. 

 

LIJSTVERBINDING MET DE PARTIJ VOOR DE DIEREN? 

In Nederland bestaat nog steeds de mogelijkheid dat partijen een 

lijstverbinding aangaan. Zo gingen bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen de 

Partij van de Arbeid en GroenLinks een lijstverbinding aan met als resultaat 

extra zetelwinst. Hadden 50PLUS en de Partij voor de Dieren dat in 2012 ook 

gedaan dan hadden ze een zetel extra behaald. 

De afgelopen maanden zijn er op voorzittersniveau contacten geweest tussen 

de Partij voor de Dieren en 50PLUS. Uiteraard heeft de 50PLUSvoorzitter zijn 

Hoofdbestuur en de fracties regelmatig geïnformeerd. Het Hoofdbestuur wiens 

bevoegdheid het is om over een eventuele lijstverbinding te beslissen, heeft 

daar in een tweetal vergaderingen over gesproken en de Partij voor de Dieren 

laten weten positief te staan tegenover een toekomstige lijstverbinding. Een 

belangrijk argument is dat het stemgedrag van beide partijen in vele gevallen 

overeenkomt en dat de partijen zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer 

vaak elkaars moties hebben gesteund. Volgende maand zal de Partij voor de 

Dieren hierover een besluit nemen. Het biedt een extra kans voor deze twee 

partijen hun invloed te vergroten. 

DE NIEUWE TWEEDE KAMERLIJST 

Vandaag is een bijzondere dag. De kandidaatstelling voor de Tweede Kamer is 

geopend. Eén ding is zeker: we zullen niet uitkomen met een lege lijst. Het 

enthousiasme is kennelijk zo groot dat afgelopen weken al enkele tientallen 

leden zich hebben gemeld. Maar ook zij moeten zich de komende twee weken 

volgens de juiste procedure op het juiste adres melden. 

De selectieprocedure is een bijzonder zware. De kandidaten voor de bovenste 

plekken krijgen minstens twee gesprekken, moeten een soort examen doen 

door een commentaar te geven op een actuele kwestie en een echt debat  

voeren over een onderwerp uit ons verkiezingsprogramma. Verder staan er 

twee ontmoetingsdagen op het programma en begin januari een complete 



week met training en teamvorming. Het is een ongekend zware procedure 

waarbij kwaliteit en teamgeest bovenaan staan. 

De selectiecommissie heeft hier zeer veel tijd, zeer vele dagen voor 

uitgetrokken. Een belangrijk punt zal zijn: wie zijn de kandidaten voor het 

vicevoorzitterschap van de fractie? Bij een kleine fractie van twee of drie 

personen ben je als selectiecommissie snel klaar maar als onze fractie de 

dubbele cijfers zou halen dan zijn grondigheid en zorgvuldigheid voor veel meer 

plekken absoluut geboden. We zijn optimistisch dat we op 14 november, dat is 

al over vijf weken, met een goede conceptlijst zullen komen. En zoals het hoort 

in een goede democratische partij: de leden en niemand anders bepalen op 10 

december hier in Gooiland hoe de definitieve lijst er komt uit te zien. 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGE PARKEREN; RUST IN DE PARTIJ 

Om goede Tweede Kamerverkiezingen te maken heeft 50PLUS te maken met 

één absolute voorwaarde: de rust die er de afgelopen twee jaar in de partij 

heerste, moet behouden blijven. Dat willen onze kiezers.  Daarom is het ook 

belangrijk dat deze Ledenvergadering laat zien hoe 50PLUS anno 2016 

vergadert. 

Er is daarbij nog iets dat wij vandaag herhaald moeten afspreken. Op onze 

vorige ledenvergaderingen hebben wij gesproken over mogelijke deelname aan 

de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, over anderhalf jaar. We hebben 

afgesproken onder strikte voorwaarden in een beperkt aantal gemeenten te 

willen meedoen. Ook hebben we afgesproken dat we dit pas ter hand zullen 

nemen na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. We hebben een 

beperkt actief kader dus moeten we onze activiteiten niet gaan versplinteren. 

Een goed of uitstekend resultaat bij de Tweede Kamerverkiezingen is de eerste 

en enige prioriteit en legt dan ook de basis voor goede 

gemeenteraadsverkiezingen. Maar soms kruipt het politieke bloed waar het 

niet mag gaan. Er zijn overenthousiaste  leden die toch al met de 

gemeenteraadsverkiezingen aan de slag willen. Maar hoe begrijpelijk ook, het 

kan echt niet. We hebben op deze Ledenvergaderingen met elkaar afgesproken 

hoe we het gaan doen. We hebben ieders inzet en energie nodig voor een 

daverend resultaat  op 15 maart. Het Hoofdbestuur zal iedereen hier met 



nadruk aan houden. Een succes op 15 maart is ook een succes voor de verdere 

toekomst. 

 RUTTE: EEN VEELBELOVENDE PREMIER EN DAT ZAL IE ALTIJD WEL BLIJVEN 

De verkiezingsstrijd is in feite al losgebrand. Wat opvalt is dat andere partijen, 

die de afgelopen vier jaar de ouderen in het moeras hebben gedrukt, nu die 

ouderen hebben ontdekt en allerlei beloften doen. Voor de PvdA is AOW op 

65-jarige leeftijd opeens niet onbespreekbaar. 

Maar hier zullen we de kiezers op een ding moeten wijzen. Het gaat er niet om 

wat deze partijen beloven maar kijk achterom en zie wat ze de afgelopen jaren 

hebben gedaan. Daar gaan we ze op afrekenen. Daar gaan we ze op 

terugpakken. 

De verwording in de politiek is groot. Samsom mag zijn partij naar de afgrond 

hebben geleid, hij mag waarschijnlijk dat karwei nog afmaken ook. 

En dan onze nationale premier Mark Rutte. Geen cent meer naar de Grieken en 

alles komt terug. 

De hypotheekrente blijft onaangetast. Iedereen krijgt er 1000 euro bij. De 

Hedwigepolder blijft droog, wordt half onder water gezet of wordt helemaal 

onder water gezet. Roept u maar en Rutte belooft het. Met een variant op de 

uitspraak van de vader van Dik Trom die zei: het is een bijzonder kind en dat is 

ie,  zeggen wij vandaag: Mark Rutte is de veelbelovendste premier van 

Nederland en dat zal ie altijd wel blijven. 

Beste 50PLUS-leden. We gaan er tegen aan. Onze achterban rekent op ons. 

Ik wens iedereen een goede Ledenvergadering 

 

 

 

 


