Algemene Vergadering 1 augustus 2020

versie 14 juli 2020

Agendapunt 3 Lijst ontvangen moties vergezeld van preadvies Hoofdbestuur
Disclaimer: De tekst van alle vijf onderstaande moties is de letterlijke tekst zoals deze door de indiener van de moties is ingediend bij het
Hoofdbestuur, met dien verstande dat vanwege de bescherming van de privacy en goede naam van bepaalde kandidaten elke referentie
naar hun persoon of identiteit onleesbaar is gemaakt. Het onverkort weergeven van de namen in de specifieke context brengt bovendien
het risico voor het Hoofbestuur om blootgesteld te worden aan medewerking aan deze inbreuk op de privacy. Het Hoofdbestuur is
daarnaast niet verantwoordelijk voor de door de indiener van de moties gebruikte bewoordingen.

1. Motie voor Algemene Ledenvergadering van 50PLUS van 1 augustus 2020
Het agendapunt is de verkiezing van een nieuw bestuur
Het partijbestuur hoort te bestaan uit competente mensen met ruime bestuurlijke ervaring
De regels bij 50PLUS maken het mogelijk dat iedereen, geschikt of ongeschikt zich kan aanmelden
als kandidaat voor een bestuursfunctie
Er heeft geen enkele screening plaatsgevonden van de kandidaten die zich hebben aangemeld; iedere
kandidaat zie zich heeft gemeld en voldeed aan de eis minimaal één jaar lid is verkiesbaar gesteld.
50PLUS loopt dus het risico dat ongeschikte personen toetreden tot het hoofdbestuur.
Om dit te voorkomen draagt de ALV het bestuur op om voorafgaand aan de stemming te verklaren
dat zij alle kandidaten geschikt achten als lid van het hoofdbestuur of te verklaren dat zij daarover
geen oordeel wil geven en dus welbewust de partij opzadelt met het risico dat bestuurders worden
gekozen die niet capabel zijn om 50PLUS naar behoren te besturen
Datum: 3 juli 2020

Erik Zwiers
Lid #18099

Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden.
Gegeven de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het aangekondigde vertrek van het
huidige Hoofdbestuur, heeft laatstgenoemde gemotiveerd afgezien van haar recht om een voordracht
te doen voor een nieuw Hoofdbestuur en deze alleen te toetsen aan de formele benoemingsvereisten.
De keuze wordt derhalve gelaten aan de leden die op basis van cv, motivatie, YouTube presentatie,
alsmede, in voorkomend geval een korte presentatie van de kandidaten voorafgaand aan de
verkiezingen, voldoende informatie geacht te hebben om tot een verantwoorde keuze te komen.
Het laatste gedeelte van de motie wordt met kracht van de hand gewezen temeer omdat dit een
manifeste onderschatting is van de capaciteit van de ALV om een verantwoorde keuze te maken.
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2. Motie voor Algemene Ledenvergadering van 50PLUS van 1 augustus 2020
Het agendapunt is de verkiezing van een nieuw bestuur
Een aantal kandidaat-bestuursleden, naar verluidt 12, wil ook Kamerlid worden
Het is onwenselijk dat belangen worden verstrengeld
De Algemene Ledenvergadering spreekt daarom uit dat kandidaat-bestuursleden voorafgaande aan
de stemming bekend maken of zij ook kandidaat-Kamerlid zijn en indien dat zo is zich ofwel
terugtrekken voor het bestuur of hun kandidatuur voor de Tweede Kamer intrekken
Datum: 3 juli 2020

Erik Zwiers
Lid#18099

Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden.
De kandidatenlijst van 50PLUS voor de verkiezingen van de Tweede Kamer is een vertrouwelijk
document. De hoedanigheid van kandidaat lid van de Tweede Kamer is geen onverenigbaarheid met
het lidmaatschap van het Hoofdbestuur krachtens wet, statuten of huishoudelijk reglement. Het druist
tegen de regels van de privacy en derhalve ook de 50PLUS integriteitscode in om van kandidaten te
verlangen dat zij kenbaar maken of zij al dan niet kandidaat zijn voor de komende Tweede
Kamerverkiezingen. Uiteraard is het aan het Hoofdbestuur, indien in haar midden kandidaten voor de
Tweede Kamer zijn, dat deze zich verder afzijdig houden bij de werkzaamheden die moeten leiden tot
de voordracht aan de Algemene Vergadering. Op die manier wordt elke ongewenste
belangenverstrengeling voorkomen.
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3. Motie voor Algemene Ledenvergadering van 50PLUS van 1 augustus 2020
Het agendapunt is de verkiezing van een nieuw bestuur
Het is onwenselijk dat in dat bestuur personen zitting nemen waarvan eerder gebleken is dat zij
ongeschikt zijn voor die functie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXxx en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zijn in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wegens gebleken ongeschiktheid en gebrek aan
steun van de leden
De ALV spreekt verbazing uit dat zij nu opnieuw kandidaat-bestuurslid zijn en draagt het bestuur op
uitleg te geven waarom hun kandidatuur niet is afgewezen hoewel bekend is dat zij niet over de
capaciteiten beschikken om lid van het hoofdbestuur van 50PLUS te zijn
Tevens roept de ALV beide kandidaten op zich terug te trekken wegens aangetoonde ongeschiktheid

Datum: 3 juli 2020

Erik Zwiers
Lid#18099

Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden.
Het Hoofdbestuur ziet in deze motie feitelijk een stemverklaring en uit dien hoofde zou deze
gediskwalificeerd dienen te worden. Daarnaast acht het Hoofdbestuur het vermelden van de
namen van personen in de moties in strijd met de privacy waarop zij recht hebben en onverkorte
weergave zou het Hoofdbestuur in een juridisch delicate positie kunnen brengen. Derhalve zijn de
passages of referenties naar hun identiteit die hun privacy schenden en dus in strijd zijn met de
integriteitscode, onleesbaar gemaakt.
Zoals aangegeven bij motie #1 heeft het Hoofdbestuur gemotiveerd afgezien van haar recht om een
voordracht te doen voor een nieuw Hoofdbestuur en alleen te toetsten aan de formele
benoemingsvereisten.
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4. Motie voor de Algemene Ledenvergadering van 1 augustus 2020
Het enige agendapunt voor de ALV van 1 augustus is de verkiezing van het nieuwe bestuur
Op die datum zit 50PLUS al drie maanden zonder politiek leider, zonder lijstrekker, zonder gekozen
voorzitter en zonder voortgang in de voorbereidingen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer
Het bestuur en de leden van de Tweede en Eerste Kamerfracties hebben geen enkele verantwoording
afgelegd aan de leden over de gebeurtenissen van de afgelopen maanden die 50PLUS in de peilingen
van 10 naar slechts één zetel hebben gebracht
De Algemene Vergadering spreekt treurnis uit over het gebrek aan informatie aan de leden en
verantwoording door het bestuur en de gekozen volksvertegenwoordigers en roept het bestuur op
zich op de ALV van 1 augustus alsnog te verantwoorden
De Algemene Vergadering spreekt verbazing uit over het vertrek van voorzitter Geert Dales, ook als lid
van de partij en roept het bestuur op alles in het werk te stellen om hem de gelegenheid te bieden op
1 augustus uitleg te geven en hem daartoe voldoende spreektijd toe te bedelen
Datum: 3 juli 2020

Erik Zwiers
Lid#18099

Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden.
De motie is inhoudelijk niet aan de orde, immers het enige agendapunt is het verkiezen door de
Algemene Vergadering van een nieuw Hoofdbestuur. Overigens ziet het Hoofdbestuur geen enkele
meerwaarde in het uitnodigen van een voormalig lid, die uitgebreid in een open brief van 22 juni 2020
van zijn motivatie om als lid op te zeggen heeft kennisgegeven. Zulks in aanvulling op wat hij al eerder
via de media ventileerde ter gelegenheid van zijn vertrek als voorzitter eind mei 2020. Daarnaast heeft
het tweekoppige Hoofdbestuur in haar mededeling van 1 juli 2020 aan alle partijleden uitleg gegeven
over de door haar genomen maatregelen. Anders dan de indiener van de motie ten onrechte stelt is er
dus geen sprake van een gebrek aan informatie.
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5. Motie voor de Algemene Ledenvergadering van 1 augustus 2020
xxxxxxx de kandidaten voor het nieuwe hoofdbestuur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
Het is onwenselijk dat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx over xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ook kandidaat-Kamerlid, hetgeen xxxx kandidatuur voor het bestuur nog
onwenselijker maakt
De Algemene Vergadering spreekt uit dat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx met zijn kandidaturen voor het
nieuwe bestuur en de Tweede Kamer zich schuldig xxxxxx gemaakt aan (schijn van vermenging) van
belangen en daarmee de handreiking Integriteit xxxxx geschonden en derhalve gediskwalificeerd xxxx
te worden voor enigerlei functie in 50PLUS
Datum: 3 juli 2020

Erik Zwiers
Lid#18099
Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden.

Het Hoofdbestuur ziet in deze motie feitelijk een stemverklaring en uit dien hoofde zou deze
gediskwalificeerd dienen te worden. Daarnaast acht het Hoofdbestuur het vermelden van de
namen van personen in de motie in strijd met de privacy waarop zij recht hebben. Derhalve zijn de
passages of referenties naar hun identiteit die hun privacy schenden en dus in strijd zijn met de
integriteitscode, onleesbaar gemaakt. Het onverkort weergeven van de identiteit zou het Hoofdbestuur
in een juridisch delicate positie kunnen brengen.
De Kandidatenlijst van 50PLUS voor de verkiezingen van de Tweede Kamer is een vertrouwelijk
document. De hoedanigheid van kandidaat lid van de Tweede Kamer is geen onverenigbaarheid met
het lidmaatschap van het Hoofdbestuur krachtens wet, statuten of huishoudelijk reglement. Het
aanduiden in de motie van het zijn van kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen daarnaast is een
flagrante schending van de privacy en derhalve ook de 50PLUS integriteitscode.

