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Het Hoofdbestuur (HB) van 50PLUS vergaderde op 19 juni 
2020 online. De volgende HB leden waren aanwezig: Bert 
Kannegieter (wnd. voorzitter), Robert Gielisse (wnd. 
Algemeen Secretaris). De Tweede - en Eerste Kamerfracties 
werden vertegenwoordigd door Corrie van Brenk resp. 
Martin van Rooijen. Het Partijkantoor was vertegenwoordigd 
door Anneke van der Helm. Hieronder een bloemlezing:  
 
Politieke ontwikkelingen 
 
Tweede Kamerfractie. Corrie van Brenk geeft aan dat de 
stemming over de Corona Noodwet is uitgesteld tot het 
najaar. Daarnaast blijkt het kritische filmpje van de factie 
m.m.v. Martin van Rooijen en Rob de Brouwer over het 
pensioenakkoord een voltreffer, meer dan 10.000 keer 
bekeken! Binnenkort zal het onderzoeksrapport over 
mogelijke fouten bij de pensioenfondsen worden 
gepresenteerd en zal aandacht worden besteed aan 
institutioneel racisme in Nederland. 
 
Eerste Kamerfractie. Martin van Rooijen doet verslag van de 
ontwikkelingen rond de motie voor een huurstop per 1 juli 
2020 vanwege de corona perikelen en de behandeling van de 
Toeslagen Wet. De stemming over ratificatie van het CETA 
Verdrag is in ieder geval tot het najaar uitgesteld 
 
Voorbereiding ALV van 1 augustus 2020 
 
Robert Gielisse geeft de stand van zaken met betrekking tot 
de organisatie van de virtuele Algemene Ledenvergadering 
van 1 augustus 2020: 
 
- de kandidatenlijst HB is gepubliceerd op 25 mei 2020;  
- de conceptagenda, voorstellen van te behandelen 

onderwerpen, alsmede de termijn van indiening 
amendementen en moties zijn op de website verschenen 
op 3 juni 2020; 

- de leden waarbij 2 personen gebruik maken van één 
emailadres zijn deze week benaderd met de vraag om een 
extra mailadres aan te maken. Het is met het oog van de 
ALV van 1/8/2020 helaas niet mogelijk om vanaf een 
emailadres twee stemmen uit te brengen;  

- vandaag 19 juni 2020 publicatie op de website van de cv’s 
en motivaties van de kandidaten voor het nieuwe HB. 

- De deadline voor moties en amendementen is 3 juli 2020; 
deze betrekking dienen te hebben op de punten die staan 
vermeld in de agenda. Hierop zal streng worden toegezien. 
(Indiening van de M/A uitsluitend via email in Word 
formaat, anders kunnen ze niet in behandeling worden 
genomen). 

- 14 juli 2020: Oproep ALV met instructies aan de leden 
inzake registratie en stemmen; amendementen/moties 
met preadvies HB: op website, per mail (en per post voor 
de leden die geen emailadres hebben). Op deze datum 
worden tevens de YouTube filmpjes (max. 1 minuut) van 
de HB-kandidaten op de website gezet, waarin zij zich aan 
de leden kunnen presenteren. 

 
Werving Voorzitter Programmacommissie (PC) 
 
Tot op heden twee aanmeldingen; de sluitingsdatum is 29 
juni 2020.  
 
Voorstel werkprogramma na 1 augustus 2020 
 
De (wnd) Algemeen Secretaris presenteert zijn aangepaste 
stappenplan dat aan het nieuwe HB zal worden aangeboden 
inzake werkzaamheden na 1 augustus 2020. Dit programma 
geeft een operationeel overzicht van de zaken die zouden 
kunnen geschieden met het oog op de tijdige voorbereiding 
van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. Het is uiteraard aan het nieuwe 
HB om met dit voorstel te doen wat het goeddunkt onder 
haar eigen verantwoordelijkheid.   
 
Verslag gesprek Ministerie BZK d.d. 17 juni 2020 
 
Bert Kannegieter doet verslag over het geslaagde bezoek van 
HB en de Voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut aan 
het Ministerie BZK waarbij o.a. de nodige toelichting is 
verstrekt inzake de verslaggeving van het WI en de 
aanbevelingen van het HB terzake. Ook kon worden 
bevestigd dat de door de accountant geaccordeerde 
jaarverslagen vóór 26 juni 2020 worden aangeleverd.  
 
Implementatie motie Jetten 
 
Het HB heeft aandacht gevraagd van het Ministerie BKZ  om 
te komen tot een verlening van de termijn waarbinnen de 
extra gelden die voortvloeien uit de motie Jetten kunnen 
worden besteed, aangezien er vertragingen zijn opgetreden 
door de Lock down vanwege de Corona crisis. Een mogelijk 
uitstel met 6 maanden schijnt overigens een verlangen van 
meerdere politieke partijen te zijn. 
 
Vergadering Adviesraad  
 
Op zaterdag 20 juni vindt een vergadering plaats van de 
Adviesraad met het HB in Hoofddorp. Op het programma 
staan onder andere de voorbereiding van de ALV van 1 
augustus 2020 alsmede de grote lijnen van het voorstel 
concept stappenplan voor de periode na 1 augustus 2020. 
Ook Corrie van Brenk en Martin van Rooijen zullen aanwezig 
zijn. Het HB benadrukt het belang van deze afstemming. 
 
Volgende HB-vergadering: 3 juli 2020 


