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Verslag d.d. 25 september 2021 vastgesteld
Begroting SP – 2022 vastgesteld
Financiële controle commissie conform voorstel ingesteld
Jaarplan internationaal secretariaat 2022 vastgesteld
Jaarkalender 2022 vastgesteld
Conform advies beroepscommissie besloten
over beroep D. Leefsma

11.00 – Voorzitter Jannie Visscher opent de partijraad
1. Opening en mededelingen
JV merkt op dat het balen is dat deze PR wederom digitaal is. Vervolgens geeft ze een toelichting op de agenda
van deze vergadering. Kortgeleden is het advies van de beroepscommissie inzake het beroep van D. Leefsma
toegevoegd aan de agenda. Er zijn intermezzo’s en aan het einde van de vergadering lichten SP-jongeren toe
waar zij nu mee bezig zijn. Er zijn veel moties ingediend. Deze worden tegelijk aan het einde van de middag
behandeld.
Vanuit het scholingsteam is een belangrijkrijke mededeling gekomen. Er zijn kaderscholingsweekenden maar
veel afdelingen hebben zich nog niet aangemeld. JV roept de aanwezigen op om te laten weten of zij er bij zijn,
ook als dat niet zo is.
2. Lilian in gesprek met FNV-voorzitter Tuur Elzinga
Lilian Marijnissen in gesprek met Tuur Elzinga over de vakbond, steun van de politiek en het organiseren van
mensen. TE geeft aan dat de onmisbare werkers steeds zichtbaarder zijn geworden. De FNV heeft daar een
belangrijke rol in. Decennia neoliberalisme zijn volgens TE niet in 1 jaar goed te maken. Bij het organiseren van
mensen gaat het om de verbinding tussen materiele behoefte en ook ideologie. De samenleving is veranderd
en er is solidariteit tussen verschillende groepen onmisbaren. Tegelijkertijd is de georganiseerde solidariteit
minder geworden, dat moet weer worden opgebouwd. De tijdsgeest is nu anders, ook politiek. Veel partijen
zeggen dat de lonen omhoog moeten, nu moet dat worden omgezet in daden.
FNV heeft een looneis maar wat TE betreft is daarnaast ontzettend belangrijk dat werkenden het roer meer in
handen krijgen. Meer zeggenschap over hun professionaliteit, vakmanschap, arbeidstijden en omstandigheden.
Er zijn goede voorbeelden maar om de grote problemen op te kunnen lossen is er steun nodig vanuit de
politiek.
3. Vaststellen verslag d.d. 25 september 2021
JV geeft aan dat er geen opmerkingen binnen zijn gekomen m.b.t. het verslag. Aan het einde van de
vergadering wordt deze in stemming gebracht.
4. Begroting SP – 2022
Penningmeester Gerrie Elfrink geeft een toelichting op de begroting. GE geeft aan dat de begroting wordt
beïnvloed door corona en de bijkomende maatregelen. Er zijn vele activiteiten geschrapt en uitgesteld
waardoor er in 2020 en 2021 een overschot was. Het is volgens GE zaak on deze zoveel mogelijk in te halen. Dit
is de reden waarom de begroting 2022 een tekort kent.
Een groot deel van de inkomsten is afhankelijk van het aantal volksvertegenwoordigers. Er zijn nu minder
Kamerleden en de gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Het is volgens GE van belang om voor de
toekomst inkomsten te vergroten zodat de SP de macht kan blijven uitdagen en Nederland socialer kan maken.

Partijraad in eerste termijn
Er komen twee vragen vanuit de PR. Zo wordt er gevraagd naar het aantal contributiebetalende leden in dat in
de begroting lager is dan bij de laatste rapportage over hat aantal SP-leden. Ook wordt er gevraagd naar wat de
personele gevolgen zijn v.w.b. het aantal FTE’s als inkomsten verlagen doordat de partij in sommige gemeenten
niet meedoet aan verkiezingen.
Het bestuur in reactie op de eerste termijn van de PR
GE geeft aan dat in de begroting wordt uitgegaan van de leden die daadwerkelijk contributie betalen. Er wordt
niet gespeculeerd op meer of minder leden. Om financiële tegenvallers op te vangen zijn er reserves. In maart
wordt er gekeken wat de verkiezingsuitslag betekent voor de inkomsten en welke keuzes er nodig zijn.
Partijraad in tweede termijn
Er wordt een technische vraag gesteld over de reservepositie.
Het bestuur in reactie op de tweede termijn van de PR
GE geeft aan dat de reserves terug te vinden zijn in de begroting maar dat hij contact wil opnemen met de
vraagsteller om dit te laten zien.
5. Instellen financiële controlecommissie
Voor de financiële controlecommissie worden de volgende personen door het bestuur voorgedragen: Wim
Hoogervorst (West-Friesland), Willem de Man (Vlaardingen), Oscar van Raak (Breda), Dimph van Ruth
(Heerenveen) en Petra van Werven (Apeldoorn). Stemming over deze voordracht vindt plaats aan het einde
van de vergadering.
Nu een intermezzo. De PR krijgt een livestream te zien waarbij het Gronings SP-statenlid Joke Lesman-Veenstra
thuis wordt verrast met een bezoek. Zij heeft onlangs de Klare Taal Bokaal 2021 gewonnen. De jongerenjury
roemde haar heldere woordgebruik en passie. JLV zegt dat volksvertegenwoordigers zich bewust moeten zijn
van hoe zij iets overbrengen. Praat in normale taal en praat er niet omheen. Leg uit waarom je iets doet, hoe je
iets doet en dan krijg je mensen mee.
Na deze video geeft JV aan dat de PR voorloopt op de agenda en dat punten 7, 8 en 9 naar voren worden
gehaald. Daarna volgt agendapunt 6.
7. Jaarplan Internationaal Secretariaat 2022
Vanuit het PB licht secretaris Arnout Hoekstra dit agendapunt toe. AH noemt voorbeelden van wat het
internationaal secretariaat tot nu toe heeft gedaan. Met een groep is ManiFiesta en Glasgow bezocht. Er heeft
ook uitwisseling plaatsgevonden, veel via video. Dat gebeurt met zusterpartijen binnen en buiten de EU. Het
voorstel is om volgend jaar te blijven investeren. Delen van kennis, internationaal samenwerken en uitbouwen
van netwerk. AH geeft aan dat goede ideeën gedeeld kunnen worden via internationaal@sp.nl
Partijraad in eerste termijn
Er worden enkele vragen gesteld m.b.t. het jaarplan. Worden er internationale gasten uitgenodigd bij de SP?
Kan het plan praktisch gemaakt worden door in te spelen op het transport van uranium in Twente en daarin de
internationale samenwerking op te zoeken? Eén spreker mist in het stuk het vluchtelingen/migratiebeleid in
Europa.
Het bestuur in reactie op de eerste termijn van de PR
AH geeft aan dat er zeker internationale gasten worden uitgenodigd en noemt hier voorbeelden van. Het
vluchtelingebeleid is volgens AH wel terug te vinden in het stuk. Daarbij wordt aangegeven dat dit verhaal
tegen het licht moet worden gehouden. De suggestie om iets te gaan doen met het punt over
uraniumtransport wordt opgepakt. Daarbij noemt AH nog enkele andere praktische voorbeelden van waar het
internationaal secretariaat nu mee bezig is.

8. Vaststellen jaarkalender 2022
Partijraad in eerste termijn
Er worden opmerkingen geplaatst over de uitvoerbaarheid van sommige data in de kalender. Dit in verband
met de korte planning van regioconferenties na het zomerreces en de mogelijkheid om voor die tijd nog
ledenvergaderingen te organiseren. Ook wordt er gewezen op de verkiezing van de Provinciale Staten en hoe
de kalender zich daartoe verhoudt.
Het bestuur in reactie op de eerste termijn van de PR
Er wordt door AH aangegeven dat het nu gaat om een doorkijkje. Het is nu anders dan normaal vanwege het
50-jarige bestaan van de SP en het geplande congres. De oproepen vanuit de PR om praktischere datums in de
plannen richting regioconferenties en de verkiezingen worden gehoord en in overleg met
regiovertegenwoordigers wordt de planning daarop aangepast. Vragen en opmerkingen over de planning
kunnen worden gemaild naar secretariaat@sp.nl
Er wordt nu verbinding gemaakt met afdelingen Land van Cuijk en Maashorst waar herindelingsverkiezingen
hebben plaatsgevonden. Aan vertegenwoordigers van de afdelingen wordt gevraagd hoe het is gegaan, wat de
analyse van de uitslag is en welke tips er zijn richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Er wordt
aangegeven dat er nog geen binding was met alle nieuwe kernen en dat je dat terugziet in de uitslag. Mensen
moeten je gezicht kennen. De tip is om campagne te voeren met herkenbare gezichten en daar goed budget
voor uit te trekken.
Na de lunchpauze geven Bart van Kent en Jimmy Dijk een toelichting op de ‘Agenda voor Sociale Vooruitgang’.
BvK zegt dat het niet normaal is dat als je in Nederland werkt, je daar niet van kunt rondkomen. Daarom is hij
bezig geweest met een eerste versie van deze agenda. Er volgt een presentatie over de voorstellen die zijn
gericht op inkomen, zekerheid en zeggenschap in werk. Het gaat om een eerste versie die verder kan worden
uitgewerkt in afdelingen.
Hoe je tot een lokale invulling komt, vertelt nu JD. Het doel is lokale plannen voor sociale vooruitgang te
ontwikkelen in afdelingen. Daarvoor komt er een landelijke aftrap die wordt opgevolgd door lokale
bijeenkomsten. Voor meer informatie en als afdelingen hier samen met BvK en JD mee aan de slag willen,
kunnen zijn zich tot hen wenden.
Vanuit de PR worden een aantal vragen gesteld over het plan die met name betrekking hebben op praktische
elementen zoals planning en enkele inhoudelijke punten. BvK en JD reageren vervolgens op deze vragen.
9. Advies beroepscommissie – beroep D. Leefsma
Tamara Koppelaar geeft namens de beroepscommissie een toelichting op het beroep van D. Leefsma. Doel was
om deze zaak voorafgaand aan de PR af te ronden. Daardoor is het laat aan de agenda toegevoegd. TK gaat in
op de procedure van hoor en wederhoor bij beide partijen. De commissie heeft het beroep in overweging
genomen en adviseert de PR om het bezwaar ongegrond te verklaren. Gezien de bijzondere omstandigheden,
roept de commissie daarnaast het PB op om op korte termijn met Leefsma in gesprek te gaan.
Partijraad in reactie
Enkele sprekers geven een reactie op dit punt. Deze richten zich zowel tot de beroepscommissie als het PB.
Aan het PB wordt gevraagd waarom zij het volledige advies overnemen. Ook komt de vraag aan het PB of het
geadviseerde gesprek op korte termijn zal plaatsvinden. Aan de commissie wordt gevraagd waarom het besluit
ongegrond is maar er toch wordt geadviseerd tot een gesprek.
De beroepscommissie in reactie
TK geeft aan dat het kader de eerder aangenomen ‘Motie Weert’ is. Er is geen twijfel over het
dubbellidmaatschap van de betreffende persoon en om die reden oordeelt de commissie dat het PB goed heeft
gehandeld. Wel is er in deze zaak gebrekkig en summier gecommuniceerd en vanuit dat oogpunt is het volgens
TK wel zinvol om nog het gesprek aan te gaan.

Het PB in reactie
JV zegt dat het een heel duidelijk advies is dat recht doet aan het eerdere besluit van de PR en de specifieke
situatie. Er wordt geprobeerd om maandag een afspraak te maken met Leefsma.
6. Klimaat
Tweede Kamerlid Renske Leijten geeft een toelichting op de klimaatplannen van de SP. RL stelt dat een beter
klimaat niet begint bij jezelf maar bij bedrijven als Shell, Tatasteel en Schiphol. 25% van de mensen zit op de
flanken van de klimaatdiscussie. 75% van de mensen voelt de urgentie en wil meedoen maar stellen
voorwaarden. De vervuilers betalen, iedereen moet meedoen, armoede niet vergroten en maatregelen moeten
proportioneel zijn.
Op dit moment gaat 80% van de klimaatregelen naar 10% van de huishoudens. Verduurzaming is cofinanciering
dus als je zelf geen spaargeld hebt of geen lening wil aangaan dan kom je niet in aanmerking. Individueel beleid
moet volgens RL collectief beleid worden. SP stelt de eis dat er geen euro meer naar vervuilers gaat en wil daar
steun voor vergaren. Ze vraagt aan de PR of zij met dit verhaal langs de deuren kunnen en willen gaan.
Partijraad in eerste termijn
De sprekers reageren positief op het verhaal van RL. Er worden onder andere opmerkingen geplaatst die zich
richten op de in te zetten technieken. Ook wordt er gevraagd naar het gelijktrekken van belasting voor grooten kleingebruikers. Door meerdere sprekers wordt de oproep gedaan om wat mensen tegenkomen in de
dagelijkse praktijk te verbinden aan fundamentele oplossingen. Ook wordt er gevraagd naar wat de plannen
betekenen voor de toekomst van de industrie.
Renske Leijten in reactie op de eerste termijn
Nieuwe technieken zoals waterstof worden altijd in de gaten gehouden. Gaat voor de SP-plannen nu om het
formuleren van de politieke uitgangspunten. Gelijktrekken van belasting voor groot- en kleinverbruikers is
volgens RL ons verhaal en dat past binnen de keuze voor grote veranderingen in het systeem die wezenlijk zijn
voor de dagelijkse praktijk. Je zult ook iets moeten doen aan de cofinanciering zodat iedereen mee kan doen.
De markt regelt het niet beter dus lokale voorstellen voor bijv. energiebedrijven in publiek eigendom zijn goed.
De industrie kunnen we helpen met verduurzaming maar wel met resultaatverplichtingen.
Partijraad in tweede termijn
De verhouding tussen lokale initiatieven en de macht van grote multinationals wordt benoemd. De “kleintjes”
kunnen daar niet tegen opboksen. Er wordt door sprekers aandacht gevraagd voor lokale milieuproblematiek
en samenwerking tussen bestuurslagen.
Renske Leijten in reactie op de tweede termijn
Het liefst zou RL de marktwerking in deze sector willen terugdraaien. De scheve verhouding tussen lokale
initiatieven en de grote bedrijven laat precies het probleem zien met marktwerking in de energie. Milieu-actie
past volgens RL goed binnen het plan en is iets wat je als afdeling kunt oppakken. Uiteindelijk gaat het bij
energie en de klimaatproblematiek om een verdelingsvraagstuk
10. Moties buiten de agenda
JV geeft aan dat er veel moties buiten de agenda zijn ingediend. Eerst geven de indieners een korte toelichting.
De moties zijn op SP-net gezet met daarbij een advies van het PB.
De indieners geven nu een toelichting op hun moties
Moties 1, 2 en 3
Boris Stil (Gouda) geeft een dat aangekondigde M1 en M2 vanwege de uitspraak van de beroepscommissie
m.b.t. D. Leefsma niet worden ingediend. M3 (‘Vernietigen besluit partijraad 25-9 waarin Rood en het
Marxistisch Forum zijn aangemerkt als politieke partijen. En het SP lidmaatschap van de hierdoor benadeelde
leden te herstellen.') wordt wel ingediend. BS geeft aan dat de eerder aangenomen ‘Motie Weert’ volgens de
indieners in strijd is met de kernwaarden van de SP. Met de ingediende M3 wil de afdeling om die reden dat
eerdere besluit vernietigen.

Bastiaan Meijer (Den Haag) heeft een punt van orde. Het verzoek om motie M8 van afdeling Nijmegen eerst te
bespreken. JV geeft aan dat dit geen invloed heeft op de strekking van de moties vanuit afdeling Den Haag en
deze nu dus eerst besproken kunnen worden.
Moties 4 en 5
BM geeft aan dat M4 (‘Uiterste lijmpoging’) wordt ingediend omdat na de aangenomen ‘Motie Weert’ in de
afdeling Den Haag de discussie kwam over de manier waarop die motie is uitgevoerd. Het besluit is volgens de
indieners te snel uitgevoerd, vandaar M4. Met M5 ('Betreuren bestuurskandidaten uit lidmaatschap ontzetten')
stellen de indieners voor om treurnis uit te spreken dat mensen uit het lidmaatschap gezet zijn omdat ze
kandidaat waren.
Moties 6 en 7
Koos Smits (de Bilt) dient M6 ('Zorgvuldige beroepsprocedure royementen') en M7 ('Versterking interne
democratie') in en licht deze toe. M6 stelt volgens de indieners voor om de beroepscommissie op te roepen
niet alleen regels te volgen maar ook inlevingsvermogen te tonen. De indieners hopen op deze manier actieve
leden te behouden. Met M7 willen de indieners de interne democratie versterken door samen met leden te
zoeken naar nieuwe instrumenten.
Moties 8, 9, 10, 11 en 12
Yurre Wieken (Nijmegen) geeft aan dat hij net graag moties indient tijdens de PR maar nu geen andere opties
ziet. Met M8 (‘Maak actuele moties en sprekers op Congres XXVI 2021 mogelijk') willen de indieners het
mogelijk maken om tijdens het komende congres moties in te dienen. Wordt deze aangenomen dan is dat
reden om M9 ('Bestuursverkiezingen'), M10 ('Statutenwijziging: geen intredepolitiek’) , M11 (‘Herstel
vertrouwen’) en M12 (‘Terugdraaien besluit ROOD’) niet tijdens deze PR maar tijdens het congres in stemming
te brengen.
M8 is ingediend omdat volgens de indieners niet actief is gecommuniceerd over het ontbreken van de
mogelijkheid om tijdens het congres moties in te dienen en de statuten het recht geven om dat wel te doen.
YW geeft aan dat M10 niet ad hoc de statuten wijzigt maar dat het aan het PB is om de motie uit te voeren. Het
probleem is volgens de indieners niet dubbellidmaatschap maar intredepolitiek en met deze motie moet dat in
de statuten worden gewijzigd. Over M11 is volgens YW al veel gezegd. Probleem is volgens de indieners niet
het roodlidmaatschap maar betrokkenheid CP en MF.
Het PB nu over de afhandeling van dit agendapunt
JV geeft aan dat het verzoek is gedaan om eerst over M8 te stemmen. Er hebben zich een aantal sprekers
gemeld vanuit de PR, die krijgen straks eerst het woord. Daarna een reactie van JV namens het PB en
vervolgens stemming.
Vanochtend is een bericht binnengekomen namens een aantal afdelingen die JV nu eerst voorleest. De
strekking van de brief is dat de opstellers zich zorgen maken over de hoeveelheid moties en de sfeer in de
partij. Zij roepen andere afdelingen o.a. op terughoudend te zijn met moties en indiening te heroverwegen.
Partijraad in reactie op de ingediende moties
In grote lijnen geven veruit de meeste sprekers vanuit de PR aan dat de discussie m.b.t. dubbellidmaatschap en
het ontzetten uit het lidmaatschap nu al vele keren is gevoerd op dezelfde manier. Sprekers wijzen er op dat
‘Motie Weert’ met een grote meerderheid is aangenomen en dat dit nu de feitelijke situatie is en de uitkomst
van een democratisch proces. Er wordt geconstateerd dat er tijdens deze PR heel veel moties zijn ingediend. De
rode draad in de reacties is dat met het aannemen van ‘Motie Weert’, de discussie is gesloten en dat de
sprekers die zich op die manier uitlaten ook niet voor moties zullen stemmen die tegen dat besluit ingaan.
Enkele insprekers stellen in reactie op de moties die dit onderwerp aangaan dat de uitkomst van ‘Motie Weert’
niet op deze manier te voorzien was. Ook wordt er opgeroepen om meer naar elkaar om te kijken als het gaat
om het effect van uitgevoerde besluiten.
Andere aandacht gaat uit naar M8 van afdeling Nijmegen. Ongeveer een derde van de sprekers geeft aan dat zij

wel degelijk de mogelijkheid willen hebben om tijdens het congres voorstellen in te dienen en zijn om die
reden voornemens M8 te steunen. De andere sprekers laten zich hier niet over uit.
Nu JV namens het PB in reactie op de moties en inbreng vanuit de PR
Eerst gaat JV de moties in volgorde bij langs die geen betrekking hebben op de situatie ROOD/MF. V.w.b. M6
geeft JV aan dat de beroepscommissie nu al zorgvuldig en zuiver kijkt en deze motie om die reden overbodig is.
De motie wordt ontraden. M7 wordt ook ontraden omdat het PB stelt dat er nu alle mogelijkheid is om als lid je
mening te uiten en voorstellen te doen binnen de democratische structuur.
De oproep in M8 begrijpt JV heel goed. Zij geeft echter aan dat het dit jaar anders is dan anders maar dat dit
onvoldoende duidelijk is gemaakt. Er is tijdens dit congres geen stuk om te amenderen. Volgend jaar vindt er
een congres plaats waar moties ingediend kunnen worden. Daarnaast zou het aannemen van deze motie ook
leiden tot een flinke kostenpost. PB roept op om dat niet te doen.
Het PB zegt bij M10 toe dat zij het voornemen hebben om volgend jaar naar de statuten te kijken. Die worden
dan herzien en ook het onderwerp waar de motie betrekking op heeft kan dan worden meegenomen.
JV bespreekt nu de moties die betrekking hebben op ROOD/MF. Zij constateert dat dit moties zijn die ingaan
tegen eerder genomen besluiten en geeft aan dat we zo niet verder komen. Er volgt een reconstructie van hoe
de huidige situatie tot stand is gekomen. Hierbij benadrukt JV dat dit besluiten waren van de PR.
Qua proces na het aannemen van ‘Motie Weert’ geeft JV aan dat er goed over is gecommuniceerd nadat deze
is aangenomen. Snel na 25 september is een reactie geplaatst op SP-net met hoe het PB deze motie zou
uitvoeren. Er zijn direct brieven uitgegaan naar de betreffende leden met de uitnodiging om in gesprek te gaan.
JV concludeert dat alle moties een negatief stemadvies meekrijgen vanuit het PB. Geeft daarbij aan dat het
socialisme van de SP keihard nodig is voor Nederland en dat interne strijd daar niet aan bijdraagt.
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Na de stemming volgt er nog een toelichting van SP-jongeren over hun recente activiteiten. Bastiaan en
Maarten van de afdeling Den Haag vertellen dat zij met anderen naar de klimaatconferentie in Glasgow zijn

geweest. Andere dingen die ze hebben gedaan zijn de MBO-tour met Lilian Marijnissen en de woonactie.
Bastiaan roept afdelingen op dat als zij met jongeren aan de slag willen, ze kunnen mailen naar bmeijer@sp.nl
voor hulp.

