
 

Algemene Virtuele Vergadering 3 oktober 2020                           versie 180920 
 
Agendapunt  Lijst ontvangen moties vergezeld van preadvies Hoofdbestuur 

 
 
Motie 1 aanpassing Huishoudelijk Reglement inzake onverenigbaarheid van het 
bestuurslidmaatschap en een politieke functie 
 
Ingediend door: Harry Wagemakers 
 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 50PLUS in vergadering bijeen op 3 oktober 2020: 
 
Constaterende dat: 
- onze partij een turbulente tijd heeft doorgemaakt, mede veroorzaakt door onduidelijkheid over 

politieke ambities van bestuursleden binnen 50PLUS, 
- de onverenigbaarheid van het lidmaatschap van zowel het HB als een provinciaal bestuur in het 

Huishoudelijk Reglement (HR) geregeld is, 
- de adviesraad van 50PLUS in aanloop naar de recente verkiezingen voor een nieuw 

Hoofdbestuur  een stemadvies heeft uitgebracht, 
- in dit stemadvies verwoord is dat, naar de mening van de adviesraad, het niet wenselijk is om 

kandidaten met een actieve politieke functie voor 50PLUS, zitting te laten nemen in het HB, 
- dit standpunt in het HR al geregeld is voor leden van Eerste of Tweede Kamer (EK of TK) of het 

Europees Parlement (EP) maar door de adviesraad impliciet verbreed is naar leden die politiek 
actief zijn in Provinciale Staten (PS), Gemeenteraden (GR) of Waterschapbesturen (WS),  

- dit standpunt nog niet expliciet vastgelegd is in het huidige huishoudelijk reglement van 
50PLUS. 

 
Tevens constaterende dat, 
- procedures om te komen tot kandidatenlijsten voor verkiezingen plaats vinden onder 

verantwoordelijkheid van respectievelijk het HB (EK, TK of EP) of provinciale besturen (PS, GR 
of WS). 
 

Overwegende dat: 
- strikte scheiding van een bestuursfunctie en een actieve politieke functie wenselijk is voor alle 

geledingen binnen 50PLUS, 
- deze onverenigbaarheid in het HR geborgd dient te zijn, 
- op dit moment het HR daar nog niet in alle gevallen in voorziet, 
- het onwenselijk is dat bestuursleden (zowel binnen het HB als in provinciale besturen) die zich 

kandidaat stellen voor een politieke functie, zitting hebben in een bestuur dat deze 
kandidaatstelling en een eventuele plaats op de lijst voorbereid middels een voordracht aan de 
ALV of provinciale ledenvergadering, 

- zittende bestuursleden (HB of provinciaal) die zich wensen te kandideren voor een politieke 
functie namens 50PLUS er verstandig aan doen gedurende de periode van de kandidaatstelling 
tot aan de betreffende verkiezingen het bestuurslidmaatschap tijdelijk terug te treden, 

- na daadwerkelijke verkiezing het bestuurslid definitief terugtreedt, 
- dit geldt voor situaties waarin het bestuur waar de betrokkene zitting in heeft, verantwoordelijk 

is voor de kandidatenlijst (zie de voorlaatste constatering), 
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- indien de betrokkene niet op de kandidatenlijst komt, de bestuurstaken weer opgepakt kunnen 
worden. Datzelfde geldt in geval de kandidaat niet verkozen wordt bij de verkiezingen. 
 

Verzoekt het HB: 
- bij de ALV van 12 december 202 aan de leden een voorstel voor aanpassing van het 

Huishoudelijk Reglement voor te leggen, 
- in deze aanpassing op te nemen dat alle politieke functies onverenigbaar zijn met het 

lidmaatschap van het HB of een provinciaal bestuur, 
- in het HR op te nemen dat bij kandidaatstelling voor een politieke functie het bestuurslid 

tijdelijk terugtreedt in afwachting van de uitkomst van de kandidaatsprocedure respectievelijk 
de verkiezingsuitslag. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Preadvies van het Hoofdbestuur: Afwijzen 
Het Hoofdbestuur heeft besloten alle HHR en Statuten gerelateerde moties door te schuiven naar de 
eerstvolgende ALV in 2021. Gelet op de vele amendementen en de vaker geconstateerde 
onvolkomenheden in het HHR, kan de vraag zijn of het niet beter is in één keer het HHR in zijn geheel 
aan te passen. Het HB wil dit voorleggen aan de Adviesraad.  
 
 
Motie 2 Onderzoek naar boekhouding en kasgeld afdeling provincie Utrecht juni 2017  
 
Ingediend door: Franc Gerritsen 
 
Verdwenen boekhouding en kasgeld afdeling Provincie Utrecht in juni 2017 waarover nooit een 
verklaring is gegeven aan het afdelingsbestuur. Ik verzoek de vergadering om dit terdege door de 
Financiële Commissie te laten onderzoeken en rapporteren aan de vergadering.  
 
Toelichting: Constaterend dat ik d.d. 24 juli 2020 aan de heer Hans Cornet de vraag heb gesteld, 
waarom onze keurige boekhouding en het kasgeld van ca € 6.800,- door hem en de toenmalige 
kantoormanager Peter Pont waren ingenomen in juni 2017 kort na de bestuurswisseling in mei 2017. 
Herhaaldelijk hebben wij middels de toenmalige penningmeester hierover opheldering gevraagd, maar 
totaal geen antwoord op gekregen. Ook recentelijk weer geen enkele reactie van heer Cornet. Daar de 
heer Cornet (en het toenmalige HB) géén decharge verkregen over de jaarrekening van 2017 en 2018 
is het mij een raadsel waarom de heer Cornet nu toch weer plaats heeft gekregen in het nieuwe HB.  
 
 
4 september 2020 
Franc Gerritsen 
Lidnummer: 19712 
 
Preadvies van het Hoofdbestuur: Overnemen 
Deze motie vraagt om een onderzoek naar de financiën van de afdeling Utrecht juni 2017. In de tekst 
worden onbewezen beschuldigingen geuit. Het HB wil enerzijds niet aan de verspreiding van deze 
voor personen en partij schadelijke tekst meewerken maar aan de andere kant een mogelijke 
serieuze klacht laten behandelen. 

Het HB stelt de motie in handen van de Financiële commissie met het verzoek te rapporteren. 
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Motie 3 Positie Peter Pont en twee prominente leden 
 
Ingediend door: Helena Bosch 
 
Constaterend dat in de nieuwsbrief van het HB d.d. 20 augustus aan ons gemeld wordt, dat aan de 
door Peter Pont betaalde som van minimaal€ 10.000,- twee (belangrijke) kandidaten voor de 
Tweede Kamerlijst hebben meebetaald, verzoek ik de AV ermee in te stemmen, dat de namen van 
die twee prominente leden bekend worden gemaakt 
 
Toelichting: 
Het Hoofdbestuur is unaniem van mening dat door deze handelswijze een volstrekt onacceptabele 
situatie is ontstaan. Zowel vanuit integriteitsprincipes als dreigende grote publicitaire schade. Nu 
wordt Peter Pont hierop aangesproken en is hem gevraagd zich terug te trekken als kandidaat-
voorzitter voor de selectiecommissie. 
Echter ook de twee prominente leden, die zich kennelijk hebben gekandideerd, hebben hiermee de 
integriteitsregels overschreden en dienen derhalve zich terug te trekken als kandidaat. Zeker als één 
of misschien beide kandidaat-lijsttrekker blijken te zijn. 
De leden hebben het recht om te weten wie de twee geldschieters zijn. 
 
Helena Bosch  
Lid 16759 
 
Preadvies van het Hoofdbestuur: Afwijzen 
Dit punt is buiten de orde. Aan de orde is nu alleen de kandidaatstelling voorzitterschap 
selectiecommissie. (De selectiecommissie beoordeelt later de kandidaten op alle van belang zijnde 
factoren).  
 
Motie 4 Financiële Commissie wijziging HHR 
 
Constaterend dat op 26 mei 2018 een motie werd aangenomen tot veranderen inzake de werving 
voor leden van de Financiële Commissie. De wijziging aan te brengen in het Huishoudelijk Reglement 
artikel 5.5.1, te weten de tekst: 
 
' De leden worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van het Hoofdbestuur 
voor 
een periode van drie (3) jaar ...' 
 
is op genoemde vergadering aangenomen om te veranderen in: 
 
' De leden (van de Financiële Commissie) worden benoemd op de Algemene Vergadering op 
voordracht van een onafhankelijke selectiecommissie'. 
 
Verzoek het HB om dit zo spoedig mogelijk aan te passen in het HHR 5.5.1 en daadwerkelijk toe te 
passen door nu onverwijld stappen te zetten om de Commissie weer op volle sterkte te brengen met 
mogelijk nu versterking van twee ad interim leden. 
 



 4 

Helena Bosch  
Lid 16759 
 
Preadvies van het Hoofdbestuur: Afwijzen 
Het Hoofdbestuur heeft besloten alle HHR en Statuten gerelateerde moties door te schuiven naar de 
eerstvolgende ALV in 2021. Gelet op de vele amendementen en de vaker geconstateerde 
onvolkomenheden in het HHR, kan de vraag zijn of het niet beter is in één keer het HHR in zijn geheel 
aan te passen. Het HB wil dit voorleggen aan de Adviesraad.  
 
 
 
Motie 5 Financiële Commissie 
 
Constaterend dat de Financiële Commissie uit drie leden dient te bestaan (HHR 5.5.1). 
Dat zij sinds 1 december 2018 na vertrek van de toenmalige voorzitter Jelmer Reitsrna 
uit twee leden bestond, en na 14 december 2019 na vertrek van toenmalige voorzitter Dick Spijker 
slechts uit één persoon te weten Johan Hessing. 
 
Constaterend dat het vorige HB gedurende 21 maanden in gebreke ís gebleven met het 
openstellen van vacatures om de F.C. weer op volle sterkte te brengen. 
Verzoekt de AV nu in te stemmen op korte termijn te zorgen voor aanvulling met twee nieuwe leden 
voor de Financiële Commissie. 
 
Mogelijk onmiddellijk door twee ad interim leden aan te stellen. 
 
Helena Bosch 
Lid 15759 
 
Preadvies van het Hoofdbestuur: Overnemen 
 
 
 
Motie 6 Uitvoering geven aan aangenomen moties 
 
Constaterende dat in de loop van de jaren herhaaldelijk met moties, die door de leden op de 
Algemene Ledenvergadering worden aangenomen,. niets wordt gedaan. Zoals bijvoorbeeld 
met een motie betreffende de Financiële Commissie (26 mei 2018) en recentelijk de motie 
Werkgroep Opleidingen (14 december 2019). 
 
Verzoek ik de vergadering om te komen tot een Commissie, die erop zal toezien dat door de 
leden goedgekeurde moties en amendementen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
Daarbij op de eerste plaats de indiener van dergelijke motie betrekken bij de uitvoering 
daarvan. 
Deze Toezichtscommissie ook vragen om na te gaan welke moties, behalve de 
bovengenoemde, nog niet zijn uitgevoerd. 
 
Helena Bosch 
Lid 16759 
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Preadvies van het Hoofdbestuur:  
De wijze waarop moties moeten worden afgehandeld wordt opgenomen in het verslag van de ALV. 
Leden hebben dus de mogelijkheid om via deze ALV controle op de uitvoering uit te oefenen. Het 
hoofdbestuur wil het versterken van de bureaucratie voorkomen. 
 
Preadvies van het Hoofdbestuur: Afwijzen 
 
 
 
Motie 7 Samenstelling selectiecommissie kieslijst Tweede Kamer 
 
Constaterend dat het niet democratisch is, als het aan de voorzitter van de selectiecommissie wordt 
overgelaten om leden te kiezen voor die commissie wil ik graag het volgende voorstellen: 
 
Teneinde te waarborgen dat er op een democratische, open en eerlijke wijze gesprekken plaats 
vinden met de kandidaten voor de functie van Tweede Kamerlid, verzoek ik de AV om ermee in te 
stemmen, dat ieder lid (zonder politieke ambities) zich kan aanmelden om deel uit te maken van de 
selectiecommissie. 
 
Tevens is belangrijk, dat ook voldoende vrouwen de gelegenheid wordt gegeven om mee te doen in 
de selectiecommissie. Laten we proberen om uit elke provincie minstens één persoon te vinden voor 
deze belangrijke commissie om zo tot een gewogen, respectvolle beoordeling van alle kandidaten te 
komen. 
 
Helena Bosch 
Lid 16759 
 
Preadvies van het Hoofdbestuur: Afwijzen 
Het HHR bepaalt dat de voorzitter van de selectiecommissie door de ALV wordt gekozen en dat de 
andere leden in overleg door het HB worden aangevuld.  
 
 
Motie 8 Netjes omgaan met elkaar 
 
Tot mijn teleurstelling moet ik helaas afgelopen maanden meemaken, dat wij door ruzies met het 
vorige Hoofdbestuur, provinciale besturen en Kamerleden weer een flinke deuk hebben opgelopen. 
Ik zou graag willen komen tot een commissie van mensen, die willen helpen om deze smet 
(ruziezoekende ouderen) zo snel als mogelijk te laten verdwijnen. 
 
Dus vraag ik u leden in de AV om uw goedkeuring te geven aan het vormen van een commissie die 
gaat bevorderen en toezien op het netjes met elkaar omgaan, respectvol, altijd beantwoorden van 
mails aan leden door het Hoofdbestuur, correct omgaan met sollicitanten voor diverse functies, 
beschermen van vrijwilligers etc. 
Kortom toezien op een juiste democratische en eerlijke werkwijze door een ieder met duidelijke 
regels en afspraken geldend voor iedereen. 
 
Geert Rotman 
Lid 3057 
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Preadvies van het Hoofdbestuur: Afwijzen 
 
Het hoofdbestuur ondersteunt reeds de cultuurverandering binnen 50Plus en zal hierover in gesprek 
blijven met de diverse geledingen binnen 50PLUS. 
 
Motie 9 heropening kandidaatstellingsprocedure Tweede Kamerleden  
 
In algemene ledenvergadering bijeen op 3 oktober 2020; 
 

• overwegende dat onder het vorige Hoofdbestuur de  
  kandidaatstellingsprocedure voor Tweede Kamerleden werd geopend en  
 gesloten; 

• overwegende dat ten tijde van deze kandidaatstellingsprocedure een  
andere lijsttrekker was benoemd die thans de partij heeft verlaten; 

• overwegende dat op 3 oktober 2020 een nieuwe lijsttrekker wordt  gekozen; 
• constaterende dat daardoor mogelijk geschikte leden die zich niet  

wilden aanmelden als kandidaat-Tweede Kamer onder de vorige  
lijsttrekker zich thans wel willen aanmelden; 

• Verzoekt daarom het Hoofdbestuur de kandidaatstellingsprocedure  
voor Tweede Kamerleden te heropenen met maximaal 7 dagen met dien verstande dat reeds 
eerdere aanmeldingen onverkort in stand blijven;  
 
 

En gaat over tot de orde van de dag  
 
P. Bergen, lidnummer 163 
S. Fekkes, lidnummer 12880 
T. Lammertink, lidnummer 18188 
 
Preadvies hoofdbestuur: ALV BESLIST 
Het hoofdbestuur heeft zelf de kandidaatstelling niet willen heropenen omdat er aanwijzingen waren 
dat dit tot onrust zou kunnen leiden. 
Anderszijds heeft het HB begrip voor de motieven van de indieners. Het is aan de leden wat zij het 
zwaarst willen laten wegen. 
 
Motie 10 vorming collegiaal team voor kandidaatstelling selectiecommissie 
 
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 kandidate bij de selectie zich hadden aangemeld, 
hebben twee kandidaten zich om hun moverende reden zich terug getrokken zodat één kandidaat 
over blijft: Peter Pont Zoals in de nieuwsbrief is vermeld, is het bestuur de mening toegedaan dat de 
kandidatuur van de heer Pont om de in de nieuwsbrief gegeven reden niet meer opportuun is. Het 
Hoofdbestuur zal dan ook uiterlijk op 4 september 2020 met een alternatief voorstel komen. 
 
 
Geacht Bestuur, beste leden 
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Motie 
 
Gezien de schijnbare belangenverstrengeling van een tweetal kandidaten en de kandidaat voor deze 
functie de heer Peter Pont. 
Gezien de problemen in het verleden met het vaststellen van de Tweede Kamer verkiezingslijst. 
Gezien de problemen met het vinden van een geschikte, integere kandidaat als voorzitter 
selectiecommissie. 
Gezien de problemen met potentiele kandidaten die elkaar de tent uit (gaan)vechten voor een 
verkiesbare plaats. 
Gezien de problemen aangaande schijnbare belangen vermenging en vriendjespolitiek binnen de 
huidige partijstructuur.  
Gezien het ontbreken van adequate regelgeving betreffende het instellen van een onafhankelijk 
selectiecommissie, beslist niet bestaande uit 1 persoon want dat is vragen om problematiek en 
negatieve publiciteit inzake belangenverstrengeling, waar een zichzelf respecterende brede 
volkspartij niet aan mee moet willen doen en ten koste van alles zulk een belangenverstrengeling 
dient te voorkomen, tenminste waanneer de partij in ledenaantal een stijgende lijn wil inzetten en in 
zetelaantal wil groeien. Dat kan alleen door het vertrouwen te winnen middels goed en integer 
bestuur. 
 
Voorstel: 
 
Dien ik een voorstel in voor kandidaatstelling selectiecommissie Tweede Kamer, vorming van een 
collegiaal team van 5 leden , zonder politieke functies , die zelf niet in politieke fracties willen, geen 
ambitie hebben een politieke carrière te beginnen en geen binding hebben met fracties op alle 
niveaus. 
  
1- waaronder de bij voorkeur de voorzitter van de Beroepscommissie 50PLUS 
2- een Professor in bestuursrecht van Groningen of Maastricht  
3- een onafhankelijk specialist in Governance bijv Professor van Nijenrode  
4 en 5 – twee 50PLUS leden. 
 
te ondersteunen middels uitsluitend een adviesfunctie, door een 50PLUS Advies groep van drie 
personen/actieve geregistreerde leden , te weten :  
- 50PLUS Tweede Kamer voorzitter,  
- 50PLUS Eerste Kamer voorzitter en  
- De voorzitter Vereniging 50PLUS Partij. 
 
Aldus ter stemming brengend in komende ALV dd 3 oktober 2020 
 
Met vriendelijke groeten 
HJ Verboom, lidnummer 366 
 
Preadvies hoofdbestuur: Afwijzen 
Uitvoering van deze motie is in strijd met het HHR. In het HHR  Hierin wordt bepaalt dat de voorzitter 
door de ALV wordt gekozen en dat de andere leden in overleg door het HB worden aangevuld. 
 
 
 
 


