
Verslag partijraad 25-9-2021 

 

Besluiten: 

• Verslag partijraad 26 juni 2021 vastgesteld 

• Notitie groepsvorming en partijdemocratie vastgesteld 

• Motie ROOD en Marxistisch Forum benoemen tot politieke partij aangenomen 

• Solidariteitsregeling bewindspersonen vastgesteld 

• Ingestemd met voorstel evaluatie verkiezing partijbestuur 2021 

• Amendement 2. Vergadering kan verhelderende vragen stellen aan de beroepscommissie 

aangenomen 

• Artikel 16 van het huishoudelijk reglement conform voorstel aangepast 

• Artikel 8 van het huishoudelijk reglement conform voorstel aangepast 

• Ingestemd met voorstel Jong in de SP in oprichting 

• Motie betrekken alle SP-jongeren bij activiteiten van de SP aangenomen 

 

11.00 - Voorzitter Jannie Visscher opent de partijraad 

 

1. Opening en mededelingen 

JV blikt terug op het behaalde succes van die week: Na 40 jaar is het gelukt om de winstbelasting omhoog te 

krijgen, na tientallen jaren van verlaging. Eerste stap voor verhoging zorgsalarissen. Samen voor elkaar gebokst. 

 

Vervolgens duidt JV de agenda van vandaag. Geeft aan dat het een volle agenda is, dat iedereen twee minuten 

spreektijd heeft en dat als we niet voldoende tijd en ruimte hebben om punten genoeg aandacht te geven, de 

PR kan beslissen om punten uit te stellen. Er zijn ook een aantal punten omgegooid. Het gesprek tussen Lilian 

Marijnissen en Sinan Can is verplaatst naar het einde van de agenda, aan het begin eerst twee andere gasten. 

JV geeft aan dat zij op 12.15 de PR moet verlaten en secretaris Arnout Hoekstra vanaf dan zal voorzitten. 

 

Visscher maakt een punt over de manier waarop mensen binnen de partij met elkaar omgaan. Constateert dat 

er steeds meer moties en amendementen worden ingediend. Staat iedereen vrij maar JV vraagt zich af of dit de 

beste manier is om de tijd te besteden. Spreekt ook uit dat ze het tragisch vindt dat de motie Betrek alle SP-

jongeren bij activiteiten van de SP is ingediend. Deze bevat correspondentie van een medewerker die niet 

compleet is. Geeft aan dat het PB altijd verantwoordelijk is voor de besluiten die de PR neemt. Volgens 

afspraak is de motie gepubliceerd op SP-net. JV roept op om dit nooit meer zo te laten gebeuren en elkaar te 

behandelen als kameraden. 

 

1.a Memo flexibiliteit coronamaatregelen partijactiviteiten 

Bijgaande memo is ter kennisname. 

2. Lilian Marijnissen in gesprek met bewoners uit de Tweebosbuurt (Rotterdam) en over de algemene 
beschouwingen 
Eerst ziet de PR een filmpje waarbij bewoners van de Tweebosbuurt aan het woord komen over hun wijk. LM is 
met ze in gesprek over de woningcorporatie die huizen wil slopen en er nieuwe, duurdere wil neerzetten. 
Hierdoor stijgt de huur van gemiddeld 450 euro naar 1200 per maand. De bewoners worden weggepest. Voor 
hun weerstand en actie ontvangen ze van LM de ‘Gouden Roeispaan’, een eerbetoon voor mensen die tegen de 
stroom in roeien. 
 
Terug in de studio gaat LM in gesprek met drie bewoners uit de buurt. Het gaat over het slechte onderhoud van 
de woningen door de woningcorporatie en dat als je woningen sloopt, je ook de sociale samenhang in een 
buurt sloopt. De nieuwe woningen worden te duur voor de huidige bewoners. Mensen zijn uit de buurt 
vertrokken omdat ze bang zijn gemaakt door de corporatie. Om de strijd tegen deze praktijken te winnen is het 
belangrijk om mee te doen met de grote woningdemonstraties. O.a. die van 17 oktober in Rotterdam. 



 
Nu een filmpje over de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer over de vergeten buurten en dat 
zij van het demissionaire kabinet niks hoeven te verwachten. 
 
JV en LM nu in gesprek over de beschouwingen. LM geeft aan dat ze heeft gekeken naar de grote noden in de 
samenleving. Op basis van de verkiezingsprogramma’s zijn meerderheden gezocht. Enkele successen zoals 650 
miljoen voor zorgsalarissen maar voorstellen voor afschaffen van het leenstelsel en de verhuurdersheffing plus 
de eerste stap naar een minimumloon van 14 euro zijn weggestemd. De druk moet worden opgevoerd om ook 
die zaken voor elkaar te krijgen. 
 
3. Vaststellen verslag d.d. 26 juni 2021 
JV geeft aan dat er vooraf geen opmerkingen over het verslag zijn binnengekomen. Nu vanuit de PR ook geen 
insprekers. Bij de stemmingen wordt het verslag vastgesteld. 
 
Voordat de PR verdergaat met het volgende agendapunt, wordt er eerst videoverbinding gemaakt met de 
afdeling Uden. Daar vinden herindelingsverkiezingen plaats. Ton Segers vertelt over hun voorbereidingen. De 
afdeling gaat op straat veel gesprekken voeren met mensen over bijv. wachttijden voor sociale woningbouw. Ze 
willen met zoveel mogelijk SP’ers zoveel mogelijk zichtbaar zijn en er een leuk feestje van maken. 
 
Nu een vervolg met een videoverbinding met Jasper van Dijk die bij de demonstratie bij Luchtbasis Volkel 
aanwezig is. Het is een demonstratie tegen het moderniseren van kernwapens. In Volkel liggen ongeveer 20 
bommen, daar moeten we vanaf. Van Dijk wil ook dat Nederland het VN-verdrag tegen kernwapens 
ondertekent en dat de wapenindustrie, die via Nederland ieder jaar 10 miljard wegsluist, wordt aangepakt. 
 
4. Moties 2 en 3 Partijraad 26 juni 2021: Groepsvorming en Begrip politieke partij 
Tijdens de partijraad van 26 juni 2021 zijn er twee moties van de afdeling Den Haag aangenomen, welke zijn 
aangemerkt als motie 2 'Groepsvorming' en motie 3 'Begrip politieke partij'. Met beide moties verzoekt de 
partijraad het partijbestuur met een voorstel te komen. Deze voorstellen worden nu besproken door de PR. 
 
JV vertelt dat de voorgestelde definitie is gebaseerd op het Parlementair Documentatiecentrum. Geeft aan dat 
het gaat om wat een partij zelf wil. Bij de SP wordt dat bepaald door de PR. De partij voert op allerlei manieren 
politiek en aan groepsvorming wordt voortdurend gedaan. In afdelingen, fracties en actiegroepen. Groepen 
horen bij de SP als ze onderdeel uitmaken van de partijdemocratie. Wanneer een organisatie een eigen 
bestuur, eigen leden en een eigen structuur heeft dan is dat een andere partij. Kliekvorming is als het geen 
onderdeel uitmaakt van de partijdemocratie. Uiteindelijk beslist de PR over wat daarbinnen past. 
 
Er zijn twee voorstellen ingediend, waaronder één wijzigingsvoorstel door Rotterdam, Zeist en Utrecht. Deze 
zal worden toegelicht door Foppe de Haan (Zeist). 
 
De Haan geeft aan dat het voorstel vanuit het PB niks verheldert. Stelt met voorstel dat een politieke partij in 
de kern een kiesvereniging is. Pressiegroepen zijn dat volgens hem niet. 
 
JV geeft in reactie aan dat de omschrijving in het wijzigingsvoorstel te eng is en het PB dat niet zo ziet. 
 
Het tweede voorstel komt van de afdeling Weert. Mathijs Fiddelaers licht deze toe. Het betreft een motie 
waarmee ROOD en het Marxistisch Forum worden aangemerkt als politieke partij. Fiddelaers stelt dat hij niet 
langer wil aanmodderen maar aan mensen de keuze wil voorleggen waar hun loyaliteit ligt.  
 
Nu de reactie van de PR in eerste termijn 
Door de PR wordt gereageerd op de diverse voorstellen. Het grootste deel van de sprekers staat achter het 
voorstel van het PB en onderschrijft ook de oproep in de motie van Weert. Er worden ervaringen uitgewisseld 
die de noodzaak van de motie ondersteunen. Veel sprekers stellen dat er nu een grens moet worden getrokken 
zodat de nieuwe jongerengroep binnen de SP zich kan ontwikkelen. 
 
Tegelijkertijd worden er ook kanttekeningen geplaatst bij de motie Weert. Sprekers maken zich zorgen over 
een uitloop van actieve leden en de uitvoerbaarheid van de motie. Ook wordt de vraag gepresenteerd hoe je 
kan bepalen of iemand loyaal is. Daarnaast wordt er uitgesproken dat de timing van motie Weert niet handig is 



door de aanstaande bestuurswissel. 
 
Ook worden er vragen gesteld over de huidige staat ten aanzien van ROOD. 
 
Reactie PB na eerste termijn 
Wegens het tussentijdse vertrek van JV, zit Arnout Hoekstra vanaf nu de PR voor. AH begint te zeggen dat het 
PB een duidelijke notitie heeft toegestuurd en hij die nu niet gaat herhalen. De PR moet per situatie bekijken 
wanneer een organisatie wel of niet als politieke partij wordt bestempeld. Het PB geeft daarvoor overwegingen 
mee. Het amendement van Zeist, Utrecht en Rotterdam wordt om die reden ontraden. 
 
M.b.t. de motie Weert constateert AH dat die boter bij de vis willen. Het is aan de PR om dat wel of niet te 
doen. Er zijn twee punten over de motie: Ten aanzien van het Marxistisch Forum zijn er nu 
bestuursverkiezingen gaande. Daarom is het ongepast als AH of JV daar uitspraken over zouden doen. Om die 
reden geeft het PB ook geen stemadvies. 
 
Over ROOD geeft AH aan dat het PB nu al langere tijd met hen in gesprek is onder begeleiding van een 
mediator. Gaat over praktische dingen als geld en beeldmerk maar ook de onderlinge verhouding en in 
hoeverre ROOD binnen SP-afdelingen actief kan zijn. Die gesprekken lopen en dus wil het PB geen advies geven 
over de motie Weert. PR gaat erover. 
 
Nu PR in tweede termijn 
Enkele sprekers herbevestigen hun standpunt uit eerste termijn. Nieuwe sprekers geven aan wat zijn van de 
ingediende voorstellen vinden.  
 
Ordevoorstel: Bastiaan Meijer (Den Haag) doet tijdens de tweede termijn een voorstel om, gezien de volle 
agenda, het latere agendapunt over de SP-jongeren direct na de lunch te bespreken. 
 
AH geeft aan dat dit mogelijk is 

5. Hardenberg 
Het partijbestuur heeft op 3 september besloten de afdeling in oprichting Hardenberg de status van afdeling 
toe te kennen. Tijdens de partijraad wordt stilgestaan bij deze nieuwe afdeling. 
 
De PR ziet nu een filmpje met de mensen achter afdeling Hardenberg. Er worden tips gegeven voor hoe je een 
nieuwe afdeling opzet. Goede visie ontwikkelen, doelen stellen en veel acties. Pak het serieus aan, betrek 
mensen en zorg dat het gezellig is. 
 
AH hoopt dat dit een trend wordt. Er wordt op veel plekken gewerkt aan nieuwe afdelingen en werkgroepen. 
Samen met de regiovertegenwoordiger en het regioteam kan je kijken naar wat de mogelijkheden zijn. 
 
6. Demonstratie onmisbare beroepen 
De PR schakelt live over naar Rotterdam voor een kort verslag vanaf de demonstratie voor onmisbare 
beroepen. 
Bart van Kent is aanwezig bij de demonstratie in Rotterdam. Er zijn daar veel mensen die cruciaal werk doen. Zij 
zijn daar om meer waardering te eisen. Een minimumloon van 14 euro is daarbij belangrijk. De 
zorgmedewerkers krijgen er nu wat bij maar dat moet ook gebeuren voor de andere mensen die daar aanwezig 
zijn. 
 
AH geeft aan dat het programma iets is veranderd door het eerdere verzoek bij het punt van orde. Nu eerst het 
punt over de SP-jongeren en daarna de solidariteitsregeling en het huishoudelijk reglement. 
 
7. Jong in de SP 
Er is volgens AH al veel over dit punt gezegd. De persoon die het zou presenteren is er niet en dat is treurig. 
 
Nu de PR in eerste termijn 
Tijdens deze eerste termijn wordt een motie ingediend met als doel alle SP-jongeren te betrekken bij SP-
activiteiten en geen ROOD-leden te weren vanwege hun ROOD-lidmaatschap. Argumenten voor dit voorstel 



vanuit de indieners zijn dat ieder jong SP-lid gelijke toegang moet hebben. ROOD draait volgens hen goed en 
het zou om die reden slecht zijn voor de groei en ontwikkeling van de partij als zij worden buitengesloten van 
SP-activiteiten. 
 
Enkelen spreken zich uit tegen het gebruik van (incomplete) correspondentie van een medewerker in de motie. 
 
Over de notitie vanuit het bestuur is de consensus dat dit een goed voorstel is. Er is een duidelijke wens bij 
diverse sprekers dat er duidelijkheid komt, ongeacht de te kiezen lijn. 
 
Reactie PB eerste termijn 
Met betrekking tot de motie stelt AH dat het PB verantwoordelijk is voor alles wat er vanuit de Moed 
gecommuniceerd wordt, niet de medewerker. Hij zegt de manier waarop de motie is opgesteld als werkgever 
niet te accepteren. 
 
Als inhoudelijke reactie ontraadt het PB de motie. Activiteiten worden georganiseerd met mensen die iets 
bijdragen, niet met pestkoppen. AH geeft aan dat er dan maatwerk moet worden geleverd omdat de SP niet 
kan zien wie ROOD-lid is. Wel is bekend wie actief tegenwerkt en die mensen zijn niet welkom. 
 
8. Solidariteitsregeling Bewindspersonen 
De partijraad stelt de uitgangspunten vast waarbinnen het partijbestuur de regelingen kan vaststellen. Binnen 
de deze uitgangspunten kan het partijbestuur (jaarlijks) de regeling actualiseren. Het wijzigen van de 
uitgangspunten moet ter besluitvorming worden voorgelegd aan de partijraad. 
 
Namens het PB licht penningmeester Gerrie Elfrink het voorstel toe 
Voorstel vloeit voort uit het vorige congres om ook voor bewindspersonen de solidariteitsregeling van 
toepassing te plaatsen. De regeling bestaat al jaren voor raadsleden, Kamerleden, burgemeesters en 
wethouders en daarom is het logisch om deze ook voor bewindspersonen te laten gelden. Het voorstel is 
opgebouwd uit eerder genomen besluiten. Staatssecretarissen en ministers krijgen een toelage zoals ook 
burgemeesters die krijgen. 
 
Vanuit de PR zijn er geen reacties op dit voorstel 
 
9. Evaluatie ‘Verkiezing partijbestuur 2021’ 
De partijraad heeft in de vergadering van 1 mei 2021 het volgende besluit genomen: 'De partijraad evalueert 
het kiezen in de afdelingen en past indien nodig de werkwijze aan.' Om tijdig met deze evaluatie te beginnen 
stelt het partijbestuur de partijraad voor om voor aan de verkiezing een evaluatiecommissie in te stellen en een 
opdracht vast te stellen. Voorgesteld wordt om de volgende leden te benoemen tot de commissie: 

• Spencer Zeegers (Lid partijbestuur) 

• Joop Welter (Voorzitter SP Leusden) 

• Alexander Sprong (Voorzitter SP Lelystad) 
 

In eerste termijn vanuit de PR worden geen punten aangedragen die van invloed zijn op dit onderwerp. 

10. Aanpassing huishoudelijk reglement: Artikel 16, behandeling van beroepen 
Eerst een toelichting vanuit het PB door AH. Het betreft twee aparte stukken die als één worden behandeld. 
Het gaat ten eerste om een reparatie van artikel 16. Eerder is er in de PR een procedure vastgesteld die geen 
onderdeel uitmaakt van het huishoudelijk reglement. Voor het overzicht zou dat wel moeten. Ook wordt er 
voorgesteld om het beroep bij het PB inzichtelijker te maken. Dat moet beter en sneller worden afgedaan. 
 
Met betrekking tot artikel 8 gaat het vooral over de orde van de PR. De spelregels worden aangepast aan de 
praktijk. Gaat onder andere ook voer deadlines voor het aanleveren van voorstellen. 

Nu PR in eerste termijn 
Er wordt door de PR een vraag gesteld over het aantal afgevaardigden bij regioconferenties en er wordt een 



opmerking geplaatst over dat de voorzitter de termijnen en spreektijden bepaalt. De vraag is er of de PR dan 
niet langer over de eigen agenda gaat. 
 
PB in reactie op de eerste termijn 
AH geeft aan dat het bij regioconferenties altijd zo is dat er per 50 leden 1 afgevaardigde is. Dat is zo 
vastgesteld door de PR. Natuurlijk zijn gasten wel welkom maar worden afspraken over stemrecht 
gehandhaafd. Voor wat betreft de tweede vraag stelt AH dat de aanleiding vooral praktisch is. De voorzitter 
moet goed aanvoelen wat nodig en maar als de PR vindt dat het anders moet dan kan er een ordevoorstel 
worden ingediend. 
 
Tweede termijn PR 
In navolging op de opmerking over het aantal afgevaardigden wordt gesteld dat de PR in 2015 een besluit heeft 
genomen om het aantal afgevaardigden af te ronden naar boven. 
 
PB in reactie op de tweede termijn 
Constatering van AH dat dit toen niet in het huishoudelijk reglement is vastgelegd. Als de PR dat wil dan moet 
dan alsnog gebeuren. Indien gewenst kan daar later over worden gesproken. 
 
Stemming 
 
Punt van orde: Michel Eggermont (Utrecht) geeft aan dat de motie Weert erg vergaand is en verzoekt daarom 
om een gewogen stemming bij dit voorstel. 
 
AH geeft in reactie aan dat een gewogen stemming logistiek ingewikkeld is. Daar moeten technisch een aantal 
zaken voor op orde worden gemaakt waardoor de stemming later zal plaatsvinden 
 
Het punt van orde wordt na enige discussie gesteund door afdelingen Utrecht, Rotterdam, Zeist, Amersfoort, 
Assen, de Bilt en Wageningen. Hiermee is er volgens het huishoudelijk reglement voldoende steun voor een 
gewogen stemming. 
 
Punt van orde: Iris van de Kolk (Alphen aan den Rijn) verzoekt om stemming over het huishoudelijk reglement 
voorafgaand aan de stemming over motie Weert te doen. Dit beïnvloedt de vergaderorde en het verzoek voor 
een gewogen stemming. 
 
De PR bereikt geen consensus over dit ordevoorstel. 
 
Punt van orde: Yurre Wieken (Nijmegen) geeft aan dat de motie vergaande implicaties heeft en verzoekt de 
stemming door te schuiven naar de volgende PR. 
 
De PR bereikt geen consensus over dit ordevoorstel. 
 
AH constateert dat er geen consensus is voor twee van de drie voorstellen en wel voor het verzoek van 
gewogen stemming. PB handelt volgens het huidige huishoudelijk reglement en maakt nu de gewogen 
stemming mogelijk. Daarom eerst een ander agendapunt en daarna stemming. 
 
11. Herindelingsverkiezingen 24 november 2021 
Land van Cuijk geeft een toelichting op de voorbereidingen voor de herindelingsverkiezingen. 
 
Johan Koelman zegt namens de afdeling dat ze al veel onder de mensen zijn geweest. De lijsttrekker is 
gepresenteerd en er is een goodie bedacht in de vorm van een ijskrabber. Op 9 oktober is de aftrap in Cuijk met 
Lilian Marijnissen. Er wordt getest met posters met personen erop. Niet personen op de kieslijsten maar lokale 
personen. Ze zoeken naar een andere manier van campagnevoeren. 
 
Vervolg stemming 
De PR gaat nu over tot stemming. Dat gebeurt via de app, met uitzonering van de motie Weert die vanwege het 
ordevoorstel een gewogen stemming heeft. 
 



Onderwerp Voor Tegen Onthouden Uitslag 

Vaststellen verslag d.d. 26 juni 2021 100 0 3 Aangenomen 

Amendement 1. Groepsvorming en 
partijdemocratie ter kennisgeving aan te 
nemen en begrip ‘Politieke partij’ te 
definiëren 

29 73 4 Verworpen 

Vaststellen notitie groepsvorming en 
partijdemocratie 

95 9 5 Aangenomen 

Motie ROOD en Marxistisch Forum 
benoemen tot politieke partij (gewogen 
stemming) 

293 94 16 Aangenomen 

Vaststellen solidariteitsregeling 
bewindspersonen 

97 2 3 Aangenomen 

Instemmen met voorstel evaluatie 
verkiezing partijbestuur 2021 

92 4 7 Aangenomen 

Amendement 2. Vergadering kan 
verhelderende vragen stellen aan de 
beroepscommissie 

54 27 18 Aangenomen 

Aanpassen artikel 16 van het 
huishoudelijk reglement conform voorstel 

81 13 9 Aangenomen 

Aanpassen artikel 8 van het huishoudelijk 
reglement conform voorstel 

76 6 16 Aangenomen 

Instemmen met voorstel Jong in de SP in 
oprichting 

89 7 5 Aangenomen 

Motie: Voorstel betrekken alle SP-
jongeren bij activiteiten van de SP 

48 43 13 Aangenomen 

Motie: Vernietigen voordracht PB 14 76 13 Verworpen 

 

In reactie op de uitslag van de stemmingen geeft AH aan dat het PB met een inhoudelijke reactie komt over 

hoe om te gaan met de motie van afdeling Weert en de motie om alle SP-jongeren te betrekken. 

 

Het agendapunt over klimaat wordt doorgeschoven naar de volgende PR. 

 

12. Lilian Marijnissen in gesprek met Sinan Can 

Documentairemaker Sinan Can spreekt over de situatie in Afghanistan met Lilian Marijnissen en Jasper van Dijk. 

Can geeft aan dat er niet naar de Afghanen is geluisterd. We zijn nu wel 25 jaar verder. Er is nu internet en een 

soort verzet. Waar we kunnen moeten we mensenrechtenactivisten helpen. Zet een vergrootglas op het land 

en de Taliban. 

 

Van Dijk gaat in op hoe de evacuatie vanuit Afghanistan in politieke zin is verlopen. Ondanks waarschuwingen 

vanuit inlichtingendiensten en de medewerkers op de ambassade heeft het kabinet niks gedaan tot twee/drie 

dagen voor de val van Kabul. Het was de Tweede Kamer die heeft gezegd dat mensen die voor Nederland 

werkten hier naartoe moesten komen. Er is een debat aangevraagd voor de mensen die er nu nog zitten. 

 

16.32 sluit AH de PR 


