
Amendementen en Moties
ALV 10 december 2022

Amendement 1

Betreft: de agenda

Gelet op de officiële inschrijvingsdatum volgens de kieswet van dinsdag 25 april 2023 stel ik voor
de agendapunt vaststellen kandidatenlijst Eerste Kamer van de agenda van de ALV van 10
december 2022 af te voeren en te verschuiven naar een ALV op 18 of 25 maart 2023.
Op die datum is de uitslag van de Statenverkiezingen bekend en kan meegewogen worden bij de
besluitvorming.
Over de afwikkeling van dit besluit zal ik een aantal moties indienen.
Ingediend door: Hylke ten Cate, lid 536

Preadvies Hoofdbestuur: Ontraden.
De gehele procedure is reglementair correct verlopen en op tijd door het Hoofdbestuur ingezet.
Een aanvaarding van deze motie voegt niets toe anders dan het organiseren van een extra ALV in
maart 2023. Het Hoofdbestuur vindt het onverantwoord dat voor één besluitvorming – die
overigens reglementair is verlopen – kosten worden gemaakt van ruim €. 12.000,=. Daarnaast zal
vóór deze ALV van 18 of 25 maart 2023 nog een extra ALV moeten worden uitgeschreven om eerst
de voorzitter van de selectiecommissie te benoemen.



Amendementen en Moties
ALV 10 december 2022

Amendement 2

Betreft: de agenda

De ALV van 50PLUS op 10 december 2022 in Almere in vergadering bijeen

Besluit het agendapunt Vaststelling Kandidaten 50PLUS Eerste Kamer 2023 – 2027 van de agenda af te
voeren en te verschuiven naar een te houden ALV op 4 februari 2023
Toelichting: Het voortbestaan van onze partij staat op het spel. Als we bij de komende verkiezing Eerste
Kamer geen zetel halen, is 50PLUS sinds 2011 niet meer in het parlement vertegenwoordigd en vervalt
de subsidie. Daarom heeft 50PLUS een lijsttrekker nodig die bekend is bij de kiezers en media en die
het belangrijkste onderwerp de komende maanden, de Pensioenwet, met gezag kan handelen. Dat
geldt niet voor de door het HB voorgedragen lijsttrekker. Dat geldt wel voor de huidige politieke leider
en EK-fractievoorzitter Martin van Rooijen.

Daarbij komt dat de onafhankelijke selectiecommissie o.l.v. Alfons Leerkes een andere voordracht heeft
gedaan. Deze voordracht is nooit aan de leden bekend gemaakt.

Het HB heeft ondanks een nadrukkelijke toezegging dat deze voordracht overgenomen zou worden, de
lijst gewijzigd en een tot voor kort HB-lid hoger geplaatst.

Ingediend door:
Hylke ten Cate, lidnr. 436                                                       Roy Ho ten Soeng, lidnr. 332
Erik de Graaff lidnr. 16855                                                     George Lernout, lidnr. 14297
Jan Opschoor lidnr. 13531                                                     Joop van Bree, lidnr. 1625
Nicoline Maarschalk Meijer lidnr. 18105                            Mieke van Bree, lidnr. 2930
Arie Epskamp lidnr. 3235                                                       Willem Willemse, lidnr. 662
Marinus Kasteleijn, lidnr. 17811

Preadvies Hoofdbestuur: Ontraden.
De kandidatenlijst is tot stand gekomen met kandidaten, die gesolliciteerd hebben en ten tijde van
publicatie van deze lijst nog beschikbaar waren. Hoewel het Hoofdbestuur grote waardering heeft voor
de inzet en kennis van Martin van Rooijen en Martine Baaij, respecteert het HB hun besluit om geen
kandidaat meer te zijn voor de Eerste Kamer. (Zie het persbericht van 19 oktober 2022).

Het HB mag geen enkele informatie verstrekken inzake het advies van de KSC vooral als het gaat om
kandidaten, die zich niet meer verkiesbaar hebben gesteld.


