Algemene Vergadering van 3 oktober 2020
Agendapunt 4.2 en 5
Verkiezing Voorzitters Kandidaatstellings - en Programmacommissie
De verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal vinden uiterlijk 17 maart 2021
plaats. Het is natuurlijk ook mogelijk dat deze verkiezingen eerder plaatsvinden.
Het Hoofdbestuur (HB) is verantwoordelijk voor het initiëren van een ordentelijke en
transparante procedure die moet leiden tot een wervend en tot de verbeelding sprekend
concept-verkiezingsprogramma en de selectie en voordracht voor de kwalitatief beste
voordracht voor Tweede Kamerkandidaten.
Het HB laat zich hierin bijstaan door twee commissies, waarvan de voorzitters worden
verkozen door de Algemene Vergadering (AV). Daarna worden andere leden van beide
commissies benoemd door het Hoofdbestuur, in samenspraak met de desbetreffende
commissievoorzitter.
Voorafgaand aan de AV van 14 december 2019 te Apeldoorn heeft het Hoofdbestuur (HB)
aan de Vergadering schriftelijk zijn voorstellen gedaan met betrekking tot de aan te wijzen
voorzitters van de commissies t.a.v. het concept-verkiezingsprogramma en de concept lijst
van 50PLUS kandidaten voor de Tweede Kamer.
Alvorens evenwel de voorzitters te verkiezen heeft de AV er bij het HB op aangedrongen dat
de leden er expliciet op zouden moeten worden geattendeerd dat zij de mogelijkheid
hebben om tegenkandidaten voor beide posities te stellen. Een oproep in die zin werd op 8
januari 2020 op de website geplaatst met als uiterste aanmeldingsdatum 21 januari 2020.
Het voorstel van het HB is om alle kandidaten, die zich aangemeld hebben te vermelden bij
de respectievelijke commissies.
1. SELECTIECOMMISSIE
Een oproep in de zin zoals de Algemene Vergadering dat wenste, werd op 8 januari 2020 op
de website geplaatst met als uiterste aanmeldingsdatum 21 januari 2020.
Als zoekcriterium gold de bekendheid met het politieke milieu, bekendheid met en in de
partij en een goed inlevingsvermogen in de gevoeligheden die gepaard gaan met
kandidaatstelling voor een publieke functie. Alhoewel in eerste instantie drie kandidaten bij
de selectie zich hadden aangemeld, hebben twee kandidaten zich om hun moverende reden
zich terug getrokken zodat één kandidaat over blijft: Peter Pont.
Het Hoofdbestuur van 50PLUS heeft een nieuwe kandidaat voorgedragen als voorzitter
selectiecommissie Tweede Kamerlijst. Het is George Lernout, de huidige voorzitter van de
Adviesraad.

Besluit 1.
Het HB heeft eerder uitgelegd waarom de kandidatuur van Peter Pont afgevoerd dient te
worden.
Dit staat los van de persoon. Zowel uit integriteitsoverwegingen als schadelijke publiciteit
(de politieke partijen liggen op dit punt onder een vergrootglas),
is het principieel onaanvaardbaar dat een selectievoorzitter (of lid) geld ontvangen heeft van
enkele kandidaten. Dit kan de onafhankelijkheid van de voorzitter in het geding brengen.
De Ledenvergadering zal gevraagd worden met dit principiële standpunt in te stemmen.
Besluit 2.
Indien de leden instemmen met dit besluit is er op dat moment geen kandidaat voorzitter
selectiecommissie.
Afgezien van het feit dat alle leden eerder de mogelijkheid hebben gehad zich voor deze
functie kandidaat te stellen, ontbreekt nu de tijd om de procedure te heropenen.
De gehele procedure kandidaatstelling zou daarmee gevaar kunnen lopen.
In situaties waarin niet is voorzien dient het HB te kunnen handelen, zie ook artikel 9.1 HHR
In het partijbelang stelt het HB voor een voorzitter te benoemen die in de partij volstrekt
onomstreden is en alom gezag heeft vanwege zijn capaciteiten en onafhankelijkheid.
Het HB draagt George Lernout als kandidaat voorzitter voor. George heeft als
afdelingsvoorzitter de afdeling Zeeland op poten gezet en is daar een waardevol Statenlid.
Hij heeft als voorzitter van de Adviesraad bewezen een bindende figuur te zijn en kent uit
die functie de partij en zijn leden bijzonder goed.
De ledenvergadering zal gevraagd worden met dit voorstel in te stemmen.
2.

PROGRAMMACOMMISSIE

Voor de Programmacommissie hebben de volgende kandidaten zich aangemeld. Zij hebben
verklaard te beschikken over een grondige kennis van vraagstukken van beleidsmatige en
politieke aard die voor 50PLUS van primair belang zijn.
De kandidaten zijn

Rob de Brouwer
Erik de Graaff
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