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Integraal verslag van Algemene Vergadering op 11
november 2017

Datum: 11 november 2017

Aanvang: 10:30

Vergaderlocatie: Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1 Zwolle

1 Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Vaststelling agenda

• Mieke Hoek dient een motie in namens alle Statenleden om de afdracht regeling (agen-

dapunt 6b) niet te behandelen omdat de gemeenteraadsleden en de personen die een

wachtgeldregeling hebben hierin niet zijn meegenomen. Deze motie zal bij agendapunt

6. worden behandeld.

• Wil van Soest dient een motie is inzake de gemeenteraadsverkiezingen. Deze motie

wordt behandeld bij agendapunt 2.

• HeinMeijer dient eenmotie van afkeuring in. Ook dezemotiewordt behandeld bij agen-

dapunt 2.

• Mark van Rooij wil graag eenmotie van orde indienen inzake zijn amendement aangaan-

de de minimale eisen voor het lidmaatschap voor de Bestuurlijke commissie.

• De heer Nyqvist mist bij agendapunt 2 de procedures rond de kandidaatstelling en dient

een motie in. De gemeente Utrecht mag niet buiten spel blijven.

• Anders dan bij andere vergaderingen heeft het Hoofdbestuur geen schriftelijk pre-ad-

vies opgesteld. Afgesproken wordt dat er bij iedere motie/amendement de voorzitter

mondeling, namens het Hoofdbestuur, een pre-advies zal gegeven.

• Het verzoek wordt gedaan om een rondvraag aan de agenda toe te voegen. De vergade-

ring krijgt de mogelijkheid om een rondvraag te stellen mits de vergadering niet te veel

uit loopt.

Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.

2 Mededelingen en behandeling moties

Aangezien er geen mededelingen zijn wordt er direct overgegaan tot de behandeling van

de moties.

Een stemmingscommissie wordt samengesteld met de volgende leden: Wout Jansen, Wil-

lem Jan van Otten en Gerrion Spooren.

a Hein Meijer: motie van afkeuring

Hein Meijer geeft een korte toelichting op zijn ingediende motie. Hij vraagt de vergadering

om het Facebook bericht te veroordelen en te verwijderen. Een nieuwe vice-voorzitter aan

te stellen en dat de vice-voorzitter zijn excuus aanbiedt.

Maurice Koopman reageert hierop met een korte toelichting op het Facebook bericht
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Deze motie wordt schriftelijk in stemming gebracht. Na de melding dat veel stemmings-

briefjes op een verwarrende wijze waren ingevuld werd er een tweede stemmingsronde

gehouden.

De uitslag van de stemming was dat er 209 stemmen zijn uitgebracht, 209 correcte stem-

men waarvan 48 stemmen voor en 161 stemmen tegen.

De voorzitter concludeert dat de motie is verworpen.

b Wil van Soest: motie gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam

Wil van Soest vraagt met deze motie dat 50PLUS, conform het eerder genomen besluit,

geen concurrentie aangaat met de partij van de Ouderen in Amsterdam.

Het advies van het Hoofdbestuur is dat er een gedegen onderzoek heeft plaatsgevonden en

er verschillende gesprekken zijn gevoerd. De conclusie hieruit is dat 50PLUS genoeg eigen

punten heeft en van mening is dat de partij niet concurreert met de partij van de Ouderen

in Amsterdam.

De voorzitter concludeert na stemming dat deze motie met een duidelijke meerderheid

wordt verworpen.

c Motie de heer Nyqvist

De heer Nyqvist vraagt met deze motie om Utrecht mee te laten doen met de gemeen-

teraadsverkiezingen. Er zal dan een gedegen campagne worden gevoerd met wellicht als

resultaat dat 50PLUS een waardige plaats krijgt in de gemeenteraad van Utrecht.

De voorzitter reageert hierop dat de aanvraag zeer zorgvuldig is bekeken en de conclusie is

getrokken dat de Utrecht onvoldoende voldoet aan de kwalitatieve en kwantitatieve eisen.

Na stemming concludeert de voorzitter dat deze motie wordt aangenomen met 117 stem-

men voor en 74 stemmen tegen.

d MotieMarc van Rooij: Instellen protocol screening 50PLUS bestuurders en politiek ambts-

dragers

Marc van Rooij dient een motie van orde in om zijn amendement te behandelen. Dit amen-

dement is door het Hoofdbestuur ontvankelijk verklaard en wordt niet behandeld.

Marc van Rooij licht de andere motie toemet de vermelding dat de gemeente Almere volle-

dig voldoet aan de gestelde kwalitatieve en kwantitatieve eisen en daarommeemoet doen

met de gemeenteraadsverkiezingen.
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De voorzitter reageert hierop dat er na uitvoerig overleg is geconstateerd dat er onvoldoen-

de draagvlak is. De kandidaten zijn minder dan één jaar lid van 50PLUS en daardoor is er

geen relatie opgebouwd. Dit is vastgesteld in het protocol en is van groot belang.

Na stemming de voorzitter concludeert dat de motie van orde met een duidelijke meerder-

heid wordt verworpen.

e Motie Marc van Rooij: Voorkomen van schijn van willekeur artikel 4i statuten

Marc van Rooij licht toe dat de Statuten niet geagendeerd zijn en verzoekt om de Statuten

te agenderen voor de volgende vergadering en tijdens deze vergadering de statuten te wij-

zigen.

De voorzitter reageert hierop dat dit volstrekt onwenselijk en overbodig is.

Na stemming concludeert de voorzitter dat deze motie met een duidelijke meerderheid

wordt verworpen.

f Motie Marc van Rooij Uitsluiten is geen oplossing

Marc van Rooijen geeft een korte toelichting met de vermelding dat er geen duidelijke en

objectieve criteria zijn waaraan de genoemde schriftelijke ontheffing kan worden getoetst

en waardoor mogelijke willekeur zou kunnen plaatsvinden bij het verlenen van dispensatie.

De voorzitter reageert hierop dat het Hoofdbestuur zich tot in den treuren heeft laten advi-

seren door de commissie ten aanzien van nieuwe leden. Dit omeenwildgroei te voorkomen.

Na stemming concludeert de voorzitter dat de motie is verworpen.

g Motie Hoogers

Deze motie is ingetrokken.

3 Afscheid en dankwoord Hoofdbestuurslid Adriana Hernandez

Zoals eerder bekend is gemaakt heeft Adriana Hernandez zicht terug getrokken uit het

Hoofdbestuur en neemt zij vandaag afscheid als Hoofdbestuurslid. Haar speech is als bij-

lage toegevoegd.

De voorzitter bedankt Adriana Hernandez voor haar inzet als Hoofdbestuurslid en wenst

haar heel veel succes met haar politieke carrière in Noord Brabant.

Besluit:

4 Vaststellen notulen 17 juni 2017 besloten gedeelte
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De verkorte versie van de notulen zijn aan de leden uitgereikt. De uitgebreide versie kan

worden aangevraagd via het Partijkantoor.

Chris Spooren heeft een tekstuele aanpassing. Hij zal dit mailen naar het partijkantoor.

Met inachtneming van deze tekstuele wijziging wordt het verslag vastgesteld.

5 Vaststellen notulen 17 juni 2017 openbaar gedeelte

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

6 Huishoudelijk Reglement

a Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement

De voorgestelde aanpassingenworden niet behandeld. Afgesproken is omhetHuishoudelijk

Reglement te laten toetsen door de commissie Partijvernieuwing om te komen tot een goed

en gedegen document.

b Voorstel aanpassing Afdrachtenregeling + moties ten aanzien van de afdrachtenregeling

De moties van Chris Spooren zijn ingetrokken.

Motie Mieke Hoek

Namens alle Statenleden vraagt spreker om de afdrachtenregeling niet te behandelen om-

dat deze een aantal zakenmist. De gemeenteraadsleden zijn hierin niet meegenomen en zo

ook niet de personen met een wachtgeldregeling.

De voorzitter deelt mede dat deze motie niet kan worden behandeld. Na een aantal protes-

ten wordt de motie toch in stemming gebracht.

De voorzitter concludeert na stemming dat deze motie met één stem verschil wordt ver-

worpen.

Voorstel tot aanpassing afdrachtenregeling (appendix a artikel 6.4.3) van 2% naar 5%.

De penningmeester geeft een korte toelichting overmotie van het Hoofdbestuur (apendex).

Naar aanleiding hiervan worden de volgende opmerkingen gemaakt:

• Deze richtlijnen zijn op basis van vrijwilligheid.

• De indruk wordt gewekt dat dit wordt gezien als een salaris. Dit is vrijwilligerswerk waar

bijna alle vrije tijd in gaat zitten.

• 5% is een hele gangbare regeling.

• Waarom is er een afdrachtregeling?

• Bruto/netto bedragen wordt gemist.

De voorzitter reageert hierop dat het geldbedrag een vergoeding is voor de activiteiten en

niet moet worden vergeleken met een salaris.
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Amendement Mieke Hoek: Een evenredige procentuele afdracht van 5% van de totale scha-

deloosstelling, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Na een toelichting van Mieke Hoek en een korte discussie wordt de motie aangepast (ver-

laging van 5% naar 2%) en in stemming gebracht.

De voorzitter concludeert na stemming dat deze motie met een meerderheid is aangeno-

men.

7 Toespraak partijvoorzitter

De voorzitter (Jan Zoetelief) geeft een korte toespraak.

8 Begroting 2018

De penningmeester geeft aan de hand van een aantal sheets een korte toelichting inzake

de begroting.

Naar aanleiding worden de volgende vragen gesteld:

• Mieke Hoek is van mening dat de post "personele kosten" best hoog is Wellicht kan het

Hoofdbestuur nadenken over de inzet van stagiaires en vrijwilligers en/of de databank

met ouderen werklozen raadplegen.

• Adriana Hernandez geeft aan dat de rubriek "commissie Partijvernieuwing"wordt ge-

mist. Hierop wordt geantwoord dat deze post nog niet in de begroting is opgenomen

omdat de commissie nog niet is geformaliseerd.

• Jan Nagel is vanmening dat de uitbreiding van het partijbureau is gedaan zonder onder-

bouwing van een goede organisatiestructuur. Hij vraagt met klem aan de vergadering

om hiervoor geen akkoord te geven en dit geld te gebruiken voor de campagne.

• Gerard van Hoof is onaangenaam verrast omdat de financiele commissie niet op de

hoogte is van deze begroting en steunt het voorstel van Jan Nagel.

• Wellicht is de huur van de kantoorruimte een factor om te bezuinigen.

• Het partijkantoor was onder bezet met een hele hoge werkdruk.

De voorzitter reageert hierop dat de partij niet uit de band loopt met deze begroting (in

vergelijking met andere partijen). Er is geen enkele aanleiding om overmatige zorg te heb-

ben. Er is gedegen voorwerkt verricht. Zonder vastgestelde begroting is de partij stuurloos.

Na stemming concludeert de voorzitter dat de begroting is vastgesteld.

9 Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen (mondeling)

Richard De Mulder geeft een korte toelichting over de evaluatie van de Tweede Kamerver-

kiezingen. Tevens de resultaten wat betreft de campagne, aantal behaalde zetels. De pre-

sentatie is als bijlage toegevoegd.

De voorzitter vult aan dat het Hoofdbestuur binnenkort komtmet een aantal aanbevelingen

met betrekking tot dit rapport en deze zullen worden gepubliceerd op de website.
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10 Benoeming commissie Partijvernieuwing

Marianne Fennema introduceert de vernieuwingscommissie en licht toe dat de selectie-

commissie een selectie heeft gemaakt van alle kandidaten die zich hadden aangemeld. Na

deze korte introductie wordt aan de vergadering gevraagd akkoord te gaan met de samen-

stelling van deze commissie.

De voorzitter concludeert dat de vergadering akkoord gaat met de samenstelling van de

Vernieuwingscommissie.

Paul Le Coultre (voorzitter) van de Vernieuwingscommissie deelt mede dat samenstelling

is verricht door een zeer competente selectiecommissie. De Vernieuwingscommissie staat

voor een transparante leiding, open communicatie en rekent op de steun van alle leden van

50PLUS.

De heer Baay stelt voor om alle commissies duidelijk te vermelden op de website met daar-

bij de contactgegevens van de commissieleden.

11 Toespraak Fractievoorzitter Tweede Kamer

Henk Krol vertelt in het kort iets over de laatste stand van zaken.

12 Sluiting

De voorzitter sluit het plenaire gedeelte om 14.00 uur. Hierna kunnen de leden deelnemen

aan de discussierondes.

13 Politieke discussie

a Discussieronde 1:thema’s Pensioen, Sociale Zekerheid & Arbeidsmarkt en Gezondheidszorg

De verslagen/impressies zijn als bijlage toegevoegd.

b Discussieronde 2: Thema’s Belasting, Veiligheid & Justitie en Water & Energie

Een impressie van de bijeenkomsten zijn als bijlage toegevoegd.


