Vragensteller nr. 1 ALV 12 december 2020 van André van Wanrooij, San Bartolomé de Tirajana

Bij de publicatie van de conceptkandidatenlijst TK2021 heeft het hoofdbestuur besloten om
ontmoedigingstactieken in te zetten met betrekking tot de mogelijkheid van het amenderen van
deze conceptlijst.
Ook het niet toestaan van amendementen voor kandidaten die niet door de selectiecommissie op de
conceptlijst zijn geplaatst maakte daar onderdeel van uit.
Waarom deze inperking van de reglementaire rechten van leden, en op basis van welke
reglementaire of wettelijke grondslag?
Beantwoording: De veronderstelling van de vragensteller is onjuist, zoals verder ook uit de praktijk
zal blijken
Zijn er naar aanleiding van de selectieprocedure en/of bemensing van de selectiecommissie bij u
klachten binnengekomen over mogelijke integriteitsschendingen door de selectiecommissie in diens
geheel of van/door leden afzonderlijk?
Beantwoording:Binnen 50PLUS komen regelmatig klachten voor. Zo ook in dit geval
Zo ja, kunt u aangeven hoe, en op welke termijn, deze klachten zullen worden afgehandeld?
Beantwoording: Klachten worden altijd zo snel mogelijk afgehandeld
Indien zulke klachten zijn ingediend, kunt u zonder openbaring van identiteiten, enige informatie
verstrekken aan de Algemene Vergadering over de aard van deze klachten?
Beantwoording: Klachten worden eerst onderzocht voordat door publiciteit schade aan de
desbetreffende personen wordt gebracht
Bestaan er naar mening van het hoofdbestuur legitieme gronden voor een selectiecommissie danwel
hoofdbestuur om kandidaten af te wijzen wegens een arbeidsongeschiktheidstatus danwel vanwege
het ontvangen van enigerlei wettelijke uitkering door een kandidaat?
Beantwoording: Is niet aan de orde
Zo ja, hoe verhoudt zich dat ten aanzien van de Kieswet en Grondwet artikel 1?
Beantwoording: Zie vorige vraag. Het is niet aan de orde

Vragensteller nr. 2 ALV 12 december 2020 van M.P. Hornis, Emmen

Waarom/waardoor kan een Drentse kiezer geen 50PLUS-kandidaat uit Drenthe als

volksvertegenwoordiger kiezen?
Beantwoording: De kandidatenlijst is door de kandidatencommissie vastgelegd. De voorzitter
kandidatencommissie zal bij punt 9 van de agenda dit punt toelichten.

Waarom/waardoor staan kandidaten uit de provincies Gelderland en Groningen pas op de
plaatsen 27 en 28?
Beantwoording: Zie beantwoording van de vorige vraag. Er is niet naar regio gekeken.

Hoe kijkt u c.q. de leden van 50PLUS tegen het voorstel aan om bij de eerste vijftien
kandidaten er één kandidaat uit elke provincie op te nemen?
Beantwoording: Het is aan de kandidaatstellingscommissie om de lijst samen te stellen, waarbij
kwaliteit het belangrijkste uitgangspunt moet zijn.

Denkt u echt dat 50PLUS meer dan zeven zetels gaat behalen?
Beantwoording: (met glimlach Peter!!!!) – Als we samen met u een grote inzet tonen moet dat
mogelijk zijn.

Is het ontbreken van een kandidaat uit Drenthe een straf voor het vertrek van Frank Duut uit
50PLUS bij de Provinciale Staten van Drenthe?
Beantwoording: Nee

Vragensteller nr. 3 ALV 12 december 2020 van Ger Konings, Sint Hubert
Waarom zijn er geen of weinig kandidaten uit het noorden Van Provincies Groningen, Friesland
Drenthe en Overijsel Boven aan de lijst?
Beantwoording: Zie mijn voorgaand antwoord aan de heer Hornis, de kandidatenlijst is door de
kandidaatstellingscommissie vastgelegd.
De voorzitter kandidaatstellingscommissie zal bij punt 9 van de agenda dit punt toelichten.

Waarom worden kandidaten vooral uit de randstad provincies gezocht?
Beantwoording: Er is niet naar regio gekeken.

Vragensteller nr. 4 ALV 12 december 2020 van Jur Bezema, Groningen

Is Corrie van Brenk niet beschikbaar, of speelt hier iets anders?
Beantwoording: Corrie van Brenk heeft zelf gemeld na de Lijsttrekkersverkiezing niet meer
beschikbaar te zijn.

Vragensteller nr. 5 ALV 12 december 2020 van Peter Pont, Rotterdam
Naar aanleiding van het opnieuw verlening van dispensatie ten aanzien van een of meerdere
kandidaten op de kandidatenlijst wil ik u de volgende vragen stellen:
•

Deelt het hoofdbestuur van 50PLUS de mening dat de Algemene Vergadering het hoogste
beslissing orgaan is binnen de vereniging 50PLUS?

Beantwoording: Ja
•

Deelt het hoofdbestuur van 50PLUS de mening dat de Statuten en Huishoudelijk reglement
nageleefd dienen te worden?

Beantwoording: Ja
•

Is het hoofdbestuur van 50PLUS op de hoogte van de gevolgen die het verlenen van
dispensatie heeft gehad tijdens het vaststellen van de kandidatenlijst Tweede Kamer in
december 2016?

Beantwoording: Ja
•

Gezien het feit dat de AV niet fysiek bijeen is kan zo’n situatie niet ontstaan maar deelt het
hoofdbestuur van 50PLUS de mening dat zo’n situatie voorkomen moet worden?

Beantwoording: Het recht om dispensatie te verlenen is door de leden toegekend aan het
Hoofbestuur. Art. 4.1. van de Statuten
•

Deelt het hoofdbestuur van 50PLUS dat de belofte (dat er geen dispensaties verleend zullen
worden) van voorzitter Jan Nagel gedaan tijdens de AV van 4 oktober j.l. nageleefd dient te
worden?

Beantwoording: Het Hoofdbestuur heeft een dergelijke opmerking niet gemaakt tijdens de
Algemene Ledenvergadering van 3 oktober. Het verslag van deze vergadering is reeds door de
leden goedgekeurd.
•

Deelt het hoofdbestuur van 50PLUS de mening dat kandidaten waarvan duidelijk was dat het
betreffende lid minder dan 1 jaar lid was niet aan de selectieprocedure mee had mogen
doen? En dus niet uitgenodigd, door de selectiecommissie, had mogen worden?

Beantwoording: JA
•

Kan het hoofdbestuur bevestigen dat nummer 2 van de kandidatenlijst op 13 december 2019 nog
geen lid was?

•
Beantwoording: JA

•

Kan het hoofdbestuur bevestigen dat nummer 2 van de kandidatenlijst op 1 februari 2019
nog geen lid was?

Beantwoording: JA
Tijdens de Algemene Vergadering van 12 december zal goedkeuring worden gevraagd van de
begroting 2021. In de begroting voor 2021 is er een bedrag begroot van ruim € 260.000 voor de
verkiezingscampagne. Graag wil ik u de volgende vragen hierover stellen.
•

Klopt het dat er een communicatiemedewerkster is ingehuurd om de lijsttrekken gedurende
de campagne bij te staan?

Beantwoording: JA
•

Klopt het dat de vergoeding van de medewerkster begroot en bekostigt wordt vanuit de post
verkiezingsmateriaal/campagne 2021?

Beantwoording: JA

•

Als vraag 2 met nee wordt beantwoord uit welke post wordt deze medewerkster dan wel
betaald?

Beantwoording: Niet van toepassing
•

Kan het bestuur aangeven welke invloed, in euro’s, de vergoeding van deze medewerkster
op de begroting heeft.

Beantwoording: De vergoeding pas geheel binnen de begroting

Zonder de anonimiteit van integriteit klachten te willen schenden heb ik vragen over het aantal
klachten en het tijdig behandelen dan afhandelen van deze klachten.
•

Kan het Hoofdbestuur aangeven hoeveel integriteitklachten er sinds de goedkeuring van de
Handreiking Integriteit door leden van 50PLUS zijn ingediend?

Beantwoording: Bij diverse besturen zijn diverse integriteitsklachten ingediend. Vanwege
andere prioriteiten ontbreekt er tijd om een overzicht te maken.
•

Kan het hoofdbestuur aangeven hoeveel klachten nog niet behandelt dan wel afgehandeld
zijn?

Beantwoording: zie vorig antwoord
•

Kan het Hoofdbestuur van 50PLUS aangeven hoeveel klachten er wel zijn afgehandeld?

Beantwoording: Is ons niet bekend

•

Kan het hoofdbestuur aangeven of er op dit moment klachten zijn die invloed hebben of
hebben gehad op het samenstellen van de kandidatenlijst Tweede Kamer 2021.

Beantwoording: niet aan de orde

•

Als het antwoord op vraag 4 positief is waarom is/zijn de klachten dat niet tijdig behandelt?

Beantwoording: is niet van toepassing
Al jaren is er een gedoog situatie waarbij 50PLUS statenlid Utrecht de vertegenwoordiger is in
combinatie met een vertegenwoordiging van een lokale partij (Vechts Verbond) in de Gemeenteraad
van Stichtse Vecht.
Hiervan zijn, binnen 50PLUS, meerdere voorbeelden te noemen.
Nu zien we op de kandidatenlijst 2 kandidaten staan die kennelijk een combinatie ambiëren van
vertegenwoordiging in de Tweede Kamer met de vertegenwoordiging in een Gemeenteraad voor een
lokale partij:
• De heer Haasnoot is behalve statenlid voor 50PLUS in de provincie Zuid-Holland ook
Gemeenteraadslid in Katwijk (KiesKatwijk).
• Mevrouw Sanders is Gemeenteraadslid in Amersfoort (Lijst Sanders) en voorheen D66.
Hierover heb ik de volgende vragen:
a. Deelt het Hoofdbestuur de mening dat de combinatie Tweede Kamer en gemeenteraadslid
niet te verenigen is?
Beantwoording: Conform Art. 71. HHR zijn deze twee functies verenigbaar.
b. Deelt het Hoofdbestuur de mening dat de combinatie Statenlid en gemeenteraadslid niet te
verenigen is?
Beantwoording: Conform Art. 71. HHR zijn deze twee functies verenigbaar

c. Deelt het Hoofdbestuur de mening dat de combinatie van Gemeenteraadslid en Waterschap
niet te verenigen is?
Beantwoording: Conform Art. 71. HHR zijn deze twee functies verenigbaar
Vragensteller nr. 6 ALV 12 december 2020: Henk Jan Verboom, Oudorp
De vragen hebben een directe relevantie met betrekking de ALV van zaterdag aanstaande 12
december.
1. Kan het HB aangeven of er een Notaris aanwezig is, zo ja wie is de notaris, zo nee waarom heeft
het HB besloten dat er bij een zeer belangrijke bijeenkomst geen notaris is ingeschakeld terwijl dit HB
dit wel heeft gedaan bij de verkiezing van de lijsttrekker?

Beantwoording: Nee er is geen notaris aanwezig omdat dat het niet nodig is. Volgens het
HHR kijkt een onafhankelijke stemcommissie toe op een ordentelijk proces van stemmen.

2. Hoe garandeert het HB dat de Vergadering van 12 december rechtmatig en wetmatig verloopt?
Welke onafhankelijke controles zijn ingebouwd die garant staan voor een eerlijke en transparante
verkiezing van de leden van de kieslijst voor de tweede Kamerlijst ?

Beantwoording: Het HB werkt volledig volgens de reglementen van de partij en dringt erop
aan dat de leden niet systematisch wantrouwen oproepen

3.Klopt het dat de beide kandidaten die voor gedragen worden als leden van de financiële commissie
beide nog geen jaar lid zijn van 50PLUS?

Beantwoording: Klopt.
En is het HB het met mij eens dat door het korte lidmaatschap van beide, door het HB, voorgedragen
kandidaten, waardoor er geen inhoudelijke kennis is bij beide kandidaten over de interne perikelen
en issues die voordat zij lid zijn geworden hebben plaats gevonden, dat het daardoor onmogelijk is
om, een van de belangrijkste taken van de financiële cie, namelijk het controleren van de
doelmatigheid van alle uitgaven niet door deze heren op een correcte en ordentelijke manier te
controleren is?

Beantwoording: Nee, daar is het HB niet mee eens. De (schriftelijke) feiten tellen.

4. Is het HB het met mij eens dat de leden op basis van artikel 2.3 ze het recht hebben om alle
onderwerpen op een agenda te amenderen?

Beantwoording: JA
Is het HB het met mij eens dat het partij programma een onderdeel uitmaakt van de agenda van 12
december?

Beantwoording: JA
Kan het HB aangeven waarom het HB in strijd met artikel 2.3 dit onderwerp alleen als besluitstuk op
de agenda heeft gezet terwijl het verkiezingsprogramma een amendeerbaar stuk is?

Beantwoording: Het HB handelt niet in strijd met art. 2.3.1 Er wordt conform het HHR
gehandeld. Zie art. 5.2.3. Daarin wordt bepaald dat de programmacommissie een concept
verkiezingsprogramma opstelt. Dit wordt door het HB aan de leden ter beschikking
gesteld. Stemgerechtigde leden hebben twee weken de tijd gehad om Amendementen en
Moties op het concept verkiezingsprogramma in te dienen. Het HB stelt na overleg met de
programmacommissie het definitief verkiezingsprogramma vast.
Kan het HB aangeven waar alle ingediende amendementen m.b.t. het verkiezingsprogramma zijn
gebleven en waarom deze niet worden behandeld in lijn met artikel 2.3?

Beantwoording: De Amendementen zijn conform het HHR na overleg met de

programmacommissie behandeld en gedeeltelijk in het definitieve verkiezingsprogramma
opgenomen.
Is het HB het met mij eens dat de gang van zaken noch wettelijk mogelijk is noch mogelijke is binnen
de Statuten, HHR of andere protocollen van 50PLUS?

Beantwoording: Nee
En zo ja waarom het HB dan toch op een manier handelt welke kan leiden tot een vernietigbaar
besluit dergelijke besluitvorming op grond van artikel 15 lid 1 onder a. van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek?

Beantwoording: Het HB heeft conform het HHR gehandeld.
Is het HB het eens dat mogelijke onduidelijkheden heden binnen statuten en HHR de
verantwoordelijkheid zijn van het HB en dat daar de leden nooit de dupe mogen worden van gebrek
aan transparantie en of besluitvorming waarbij de leden buitenspel worden gezet en zo ja kan het HB
aangeven waarom zij deze weg hebben gekozen?

Beantwoording: Het HB heeft zoals aangetoond volgens het HHR gehandeld. Voor zover er
nog onduidelijkheden zouden kunnen zijn, heeft het HB al eerder aangegeven het HHR te
herzien.

5. Klopt het dat er leden op de verkiezingslijst TK21 staan welke dispensatie zijn verleend?

Beantwoording: JA
Klopt het dat kandidaat op plaats 2 dispensatie is verleend?

Beantwoording: JA
Bent u het met mij eens dat verklaringen gedaan door zowel de vorige Voorzitter, de heer Dales, als
tevens de huidige Voorzitter de Heer Jan Nagel dat er geen kandidaten op de lijst thuis horen die
beticht kunnen worden van Zetelroof of Partij Hoppen en tevens dat er geen dispensaties worden
verleend door het HB gezien mogen worden als een harde toezegging namens het HB aan alle leden
van 50PLUS ?

Beantwoording: Er zijn geen harde toezeggingen door het HB gedaan.
Klopt het dat er kandidaten zijn die een maand voordat deze lid werd van 50PLUS nog actief was
binnen een ander grote politieke partij?

Beantwoording: Is het HB niet bekend
Klopt het dat er twee leden zijn binnen de voordracht van het HB die lid zijn van een andere politiek
partij en zich dus in lijn met artikel 1.4 van het HHR niet kunnen en mogen kandideren voor TK21?

Beantwoording: Het HB doet geen voordracht
Kan het HB aangeven waarom het de harde toezeggingen aan het hoogste orgaan namelijk de ALV en
tevens de bepalingen in de statuten een het HHR niet respecteert?

Beantwoording: De vraag is onjuist
6. Klopt het dat de selectie commissie geen controle heeft uitgeoefend op mogelijke
onverenigbaarheden binnen de Statuten en het HHR en of andere protocollen en harde uitspraken
gedaan door de beide voorzitters van het HB tijdens de diverse ALV’s?

Beantwoording: Nee
Kan het HB aangeven waarom dit niet gedaan is zeker omdat de huidige voorzitter van het HB,
voordat deze in functie gekozen was, een afspraak had gemaakt met de adviesraad dat het HB zich
niet met de lijst zou bemoeien, wetende dat de voordacht van de concept lijst TK21 een
verantwoordelijkheid is van het HB ?

Beantwoording: De kandidatenlijst is gecontroleerd op onverenigbaarheden. Die zijn niet
gebleken

7. Klopt het dat er mogelijke belangenverstrengelingen zijn tussen de kandidaten en de leden van de
selectie cie?

Beantwoording: Ons niet bekend. Wij betreuren het langdurig beschuldigingen uiten aan
het adres van mensen, die zich te goedertrouw voor de partij inzetten.

Klopt het dat er zowel samenwerkingsverbanden zijn tussen kandidaten en leden van de selectie cie?

Beantwoording: Er zijn altijd samenwerkingsverbanden in onze partij

Klopt het dat een lid van de selectie cie een financiële vergoeding krijgt bij het wetenschappelijk
instituut?

Beantwoording: JA
Klopt het dat een van de leden van de selectie cie hierdoor in een verhoudingsrelatie zit met een van
de kandidaten?

Beantwoording: NEE

Kan het HB aangeven waarom het HB hier niet op gecontroleerd heeft zeker daar zaken als Partij
hoppen, Zetelroof maar zeker ook mogelijke vriendjespolitiek of financiële afhankelijkheid een reden
zou moeten zijn om niet op onze kandidatenlijst TK21 zou moeten zijn ?

Beantwoording: Kandidatenlijst is op een zo breed mogelijke manier gecontroleerd. We
betreuren opnieuw de insinuerende toon waarop de vragen worden gesteld
8. Is het HB het met mij eens dat 50PLUS alleen kan groeien wanneer alle leden zich houden aan de
door de leden gemaakte afspraken welke in Statuten, HHR en ander protocollen zijn vast gelegd en
dat ook het HB zich hier aan dient te houden?

Beantwoording: JA

9. Wanneer het verkiezingsprogramma wordt vast gesteld, hoe kunnen de leden er van op aan dat
dit ook wordt uitgevoerd door de kandidaten?

Beantwoording: De Kamerfracties brengen jaarlijks verslag uit aan de Algemene
Ledenvergadering
Had u, net als ik, vernomen dat tijdens het Webinar van 11 december de nummer 2 en de nummer 4,
van de conceptlijst, hadden aangegeven dat de huidige AOW meer dan voldoende was?

Beantwoording: Het Webinar was georganiseerd door de campagnecommissie om de
leden te informeren.
Dit terwijl ons verkiezingsprogramma twee belangrijke zaken heeft waardoor de AOW omhoog zou
moeten namelijk door 1 Een volwaardige vakantie-uitkering voor AOW’ers (8 procent) en twee Een
dertiende maand voor AOW’ers; In hoeverre ondermijnen, volgens het HB de uitspraken van beide
heren de geloofwaardigheid van 50PLUS en van zichzelf als prominente kandidaten op hoge posities?

Beantwoording: De kandidaten hebben bevestigd de verkiezingsprogramma volledig te
onderschrijven.

