
Actuele moties

Breda heeft gezegd: “Het vraagstuk waar alles samen
komt (- ... -) het vraagstuk waar al die vragen samen-
komen is het integratie-vraagstuk.”

2. Overweegt dat het partijbestuur in de periode na het
congres in 2008 met vele afdelingen en leden heeft
gesproken. Dat daarbij onder meer het onderwerp
‘integratie’ in algemeenheid aan de orde is geweest. 

3. Overweegt dat aan het partijbestuur tijdig, monde-
ling en schriftelijk en met argumenten bekleed is
gemeld dat bij leden meerdere bezwaren leven tegen
het centraal stellen van het onderwerp ‘integratie’ in
het PvdA-programma. 

4. Overweegt dat eind 2008 een door de partijvoorzitter
geschreven resolutie ‘Verdeeld verleden, gedeelde
toekomst’ schriftelijk aan de leden is voorgelegd ter
bespreking op het congres van 14 en 15 maart 2009.

5. Overweegt dat het partijbestuur zich bij de presenta-
tie van de resolutie ‘Verdeeld verleden, gedeelde toe-
komst’ beroept op ‘geluiden van leden uit het land’
die niet door het congres toetsbaar zijn.

6. Overweegt dat het partijbestuur de leden vooraf-
gaand aan de congres-agendering van de resolutie
‘Verdeeld verleden, gedeelde toekomst’ niet formeel
de vraag heeft voorgelegd OF integratie centraal
gesteld moet worden in het PvdA-programma.

7. Overweegt dat het partijbestuur het congres uitslui-
tend de vraag voorlegt HOE integratie centraal
gesteld moet worden in het PvdA-programma. 

8. Overweegt dat daarmee voorbij is gegaan aan de
bezwaren en kritische geluiden die binnen de partij
leven tegen de gekozen beleidslijn en dat voor het
congres niet meer zichtbaar of toetsbaar is welke die
bezwaren tegen de gekozen beleidslijn en kritische
geluiden zijn en zijn geweest. 

9. Roept het partijbestuur op:
a. De leden van de PvdA formeel en op een voor

allen zichtbare en te toetsen wijze de vraag voor te
leggen OF integratie centraal moet staan in het
programma van de PvdA.

b. De resolutie ‘Verdeeld verleden, gedeelde toe-
komst’ op 14 en 15 maart niet aan het congres
voor te leggen, in afwachting van beantwoording
van de vraag gesteld onder 9a.

en gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting: Deze motie betreft de procedure 
PREADVIES: AFWIJZEN
Toelichting: (zie tevens de ten geleide vooraf aan de
resolutie) het Congres van oktober 2007 heeft het
Partijbestuur de opdracht meegegeven de opdrachten
van de Commissie Vreeman ter hand te nemen. In het
aan het Congres van juni 2008 kenbaar gemaakte werk-
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Motie 1. Groningen 
De Jonge Socialisten, Zutphen, Niedorp, Etten-Leur, 
Tilburg
Motie 'direct stemmen na behandeling motie'
Het Congres van de Partij van de Arbeid in vergadering
bijeen op 14 en 15 maart 2009 te Utrecht;
Constaterende dat;
- het Congres van 13 en 14 juni 2008 heeft besloten om

naast afgevaardigden ook leden stem- en spreekrecht
te verschaffen op zowel Congres als de politieke
ledenraad,

- op het huidige Congres hier voor de eerste keer expe-
rimenteel uitwerking aan wordt gegeven,

- bij de voorgaande congressen de huidige behandel-
wijze (waarbij er pas aan het einde van de discussies
over alle gezamenlijke moties en amendementen
wordt gestemd) tot verwarring en een onlogische
voortgang en afwerking van de congresagenda heeft
geleid,

Overwegende dat;
- het van groot belang is een logische afwerking van de

congresagenda te bewerkstelligen om het ledencon-
gres dat een grotere samenstelling heeft tot een suc-
ces te maken,

- er bij de Politieke Ledenraad direct wordt gestemd na
een discussie en de ervaringen hiermee positief zijn,

- een discussie over moties en amendementen direct
gevolgd door stemming hierover de voortgang en
afwerking van de congresagenda ten goede komt;

Verzoekt het presidium en partijbestuur om;
- op dit Congres te experimenteren met een stemming

direct na behandeling van de betreffende moties en
amendementen,

- indien de ervaringen hiermee positief zijn te overwe-
gen dit voortaan tot de gangbare wijze van afwerking
van de congresagenda uit te roepen,

en gaat over tot de orde van de dag.
PREADVIES: De wijze waarop de stemming wordt geor-
ganiseerd is een verantwoordelijkheid van het presidi-
um. Het presidium doet er alles aan om de stemming zo
goed mogelijk te laten verlopen.

Motie 2. Etten-Leur 
Zutphen, Groningen
Motie bij resolutie ‘verdeeld verleden, gedeelde toe-
komst’ 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 14 en 15 maart 2009 in Utrecht,
1. Overweegt dat partijleider Wouter Bos in zijn slottoe-

spraak tijdens het congres van 13 en 14 juni 2008 in

BeschrBrief_def:Opmaak 1  16-02-09  00:20  Pagina 175



plan van het Partijbestuur was de inhoudelijke verdie-
ping rondom het thema integratie reeds opgenomen. De
afdelingen hebben een volledig amendeerbare tekst kun-
nen bediscussiëren en amenderen en het debat in de
partij op landelijk en lokaal niveau over de resolutie is
de afgelopen weken op basis van de eerste concepttekst
uitgebreid gevoerd. Op basis van de amendementen en
het debat gedurende de landelijke bijeenkomsten pre-
senteert het partijbestuur via de gepreadviseerde amen-
dementen en door toevoeging van enkele PB-amende-
menten in de beschrijvingsbrief een tweede conceptreso-
lutie waarover naar de mening van het Partijbestuur op
het Congres besluitvorming kan en dient plaats te vin-
den.

Motie 3. Etten-Leur 
Zutphen, Groningen
Motie bij de resolutie ‘Verdeeld verleden, gedeelde toe-
komst’. 
‘Inclusief denken’
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 14 en 15 maart 2009 in Utrecht,
1. Overweegt dat in de resolutie ‘Verdeeld verleden,

gedeelde toekomst’ – in navolging van de aankondi-
ging van partijleider Wouter Bos in zijn slottoespraak
op het congres van 13 en 14 juni 2008 in Breda – het
‘integratie-vraagstuk’ centraal staat en door de PvdA
gezien wordt als hét sleutelvraagstuk in de huidige
samenleving.

2. Overweegt dat noch in de inleiding van de resolutie
‘Verdeeld verleden, gedeelde toekomst’, noch in de
uitwerking van de tekst precies gedefinieerd staat wat
de PvdA onder het begrip ‘integratie’ of ‘integratie-
vraagstuk’ verstaat. 

3. Overweegt dat ‘integratie’ een containerbegrip is
waaraan meerdere invullingen en betekenissen gege-
ven kunnen worden (en worden), afhankelijk van poli-
tieke, economische, sociaal-maatschappelijke, cultu-
rele achtergrond, de context, het doel van het
gebruik, de actualiteit, et cetera. 

4. Overweegt dat uit de thans beschikbare publieke
reacties op de resolutie ‘Verdeeld verleden, gedeelde
toekomst’ blijkt dat ‘integratie’ geen eenduidig begrip
is en het begrip ook binnen de PvdA door leden op
uiteenlopende manieren wordt geïnterpreteerd en
wordt ingezet voor (soms ver) uiteenlopende eigen
politieke agenda’s. 

5. Overweegt dat vanwege het ontbreken in de resolutie
van een heldere en eenduidige definitie van de
begrippen ‘integratie’ en ‘integratie-vraagstuk’ het
ongewenst is deze resolutie in deze vorm aan het
congres voor te leggen. 

6. Overweegt dat in de resolutie ‘Verdeeld verleden,
gedeelde toekomst’ sprake is van groepen burgers in
de Nederlandse samenleving die niet nader worden
omschreven. Onduidelijk is bijvoorbeeld wie precies
worden bedoeld met ‘nieuwe Nederlanders’, ‘nieuw-
komers’, ‘migranten’. In de inleiding worden als voor-
beelden met name genoemd ‘Marokkaans-Neder -

landse en Antilliaans-Nederlandse rotjochies’,
‘imams’. Een precieze beschrijving van de groepen
burgers op wie de resolutie zich richt ontbreekt ech-
ter.

7. Overweegt dat vanwege het ontbreken in de resolutie
van een heldere en eenduidige aanduiding van de
groepen burgers om wie het kennelijk gaat het onge-
wenst is deze resolutie in deze vorm aan het congres
voor te leggen.

8. Overweegt dat in de resolutie ‘Verdeeld verleden,
gedeelde toekomst’ wordt verwezen naar problemen
die zich voordoen in de samenleving, zonder dat
deze problemen zijn voorzien van een eenduidige,
toetsbare wetenschappelijke onderbouwing wat
betreft de aard, omvang en achtergrond van de
geschetste problemen, wat betreft degenen die door
de geschetste problematiek worden benadeeld en de
veroorzakers ervan.

9. Overweegt dat vanwege het ontbreken in de resolutie
van een heldere en eenduidige, wetenschappelijk
onderbouwde en toetsbare aanduiding van aard,
omvang en achtergrond van de geschetste problema-
tiek het ongewenst is deze resolutie in deze vorm aan
het congres voor te leggen.

10. Overweegt dat de geschetste problematiek voor vele
burgers in de Nederlandse samenleving herkenbaar
is.

11. Overweegt dat de oplossingsrichting van de
geschetste problematiek die de PvdA in de resolutie
‘Verdeeld verleden, gedeelde toekomst’ aan het con-
gres voorlegt, bestaat uit een exclusieve benadering
van het integratie-vraagstuk. Zie toelichting.

12. Overweegt dat het ook mogelijk en denkbaar is de
geschetste problematiek inclusief te benaderen en
dus voor een andere oplossingsrichting te kiezen. Zie
toelichting.

13. Overweegt dat in de resolutie ‘Verdeeld verleden,
gedeelde toekomst’ alleen de exclusieve oplossings-
richting van het integratie-vraagstuk aan de leden is
voorgelegd. 

14. Overweegt dat door het aanbieden van slechts één
oplossingsrichting – in combinatie met de hierboven
genoemde niet eenduidig en helder omschreven
begripsbepalingen in de resolutie ‘Verdeeld verleden,
gedeelde toekomst’ – zowel intern als in de publieke
opinie misverstanden zijn ontstaan en dreigen te ont-
staan over de politieke intentie van de PvdA.

15. Overweegt dat (mogelijke) misinterpretatie van de
resolutie ‘Verdeeld verleden, gedeelde toekomst’ con-
traproductief is, niet bijdraagt aan de gewenste en
geschetste verbetering voor iedere Nederlandse bur-
ger in de samenleving, voor verwarring kan zorgen en
een ongewenste kloof tussen verschillende groepen
burgers in de Nederlandse samenleving verder in de
hand kan werken.

16. Overweegt dat het aanzien van de PvdA schade kan
ondervinden door de in de hierboven genoemde
overwegingen 1 t/m 15 beschreven bezwaren.

17. Overweegt dat de resolutie ‘Verdeeld verleden,
gedeelde toekomst’ bekeken vanuit het oogpunt van
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het SMART formuleren van de doelstellingen op alle
vijf parameters tekortschiet. Zie toelichting.

18. Roept het partijbestuur op:
a. De resolutie ‘Verdeeld verleden, gedeelde toe-

komst’ te voorzien van een nadere uitwerking en
onderbouwing van de punten genoemd in de
overwegingen 1 t/m 17.

b. De resolutie ‘Verdeeld verleden, gedeelde toe-
komst’ op 14 en 15 maart niet aan het congres
voor te leggen, in afwachting van de nadere uit-
werking genoemd onder punt 18a.

en gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting: Deze motie betreft de inhoud
ad 11 en 12:
De huidige Nederlandse samenleving heeft, zoals elke
moderne samenleving, zichtbaar te kampen met proble-
men. Daarover bestaat consensus. Deze problemen zijn in
bijna alle gevallen van toepassing op zowel Nederlanders die
hier geboren zijn als Nederlanders met een andere nationale
achtergrond dan de Nederlandse. Er is maar één probleem
waarmee (met name) deze laatste groep wordt geconfron-
teerd, en dat is discriminatie (arbeid, zorg, onderwijs). 
De groep Nederlanders met een niet-Nederlandse achter-
grond is van discriminatie het object, niet het subject. Deze
groep WORDT gediscrimineerd. Het ligt daarom voor de
hand, beleid dat discriminatie tegen moet gaan in de eer-
ste plaats te richten op werkgevers, de gezondheidszorg, het
onderwijs en in de tweede plaats op het versterken van
degenen die gediscrimineerd worden.
De problemen in een samenleving kunnen INCLUSIEF of
EXCLUSIEF benaderd worden.
Een inclusieve benadering wil zeggen dat een probleem, bij-
voorbeeld taalachterstand, primair in algemene termen
wordt gesignaleerd en benoemd. Vastgesteld wordt in welke
mate en op welke manier het probleem speelt en welke
mensen of groepen van mensen met het probleem kam-
pen. Vervolgens wordt voor de verschillende groepen beleid
op maat vastgesteld en uitgevoerd. Voor de talloze
Nederlandse Nederlanders met een taalachterstand zal een
andere aanpak en investering nodig zijn dan voor niet-
Nederlandse Nederlanders. Het probleem wordt echter in
de inclusieve benadering aan de voorkant niet exclusief
gekoppeld aan het niet-Nederlander zijn en zo blijft zicht-
baar dat het om een algemeen probleem gaat dat ook
Nederlandse Nederlanders treft. Deze wijze van benaderen
is van toepassing op alle maatschappelijke problemen.
Een exclusieve benadering wil zeggen dat een probleem,
bijvoorbeeld taalachterstand, zowel in de manier waarop
het wordt gesignaleerd als in de termen waarin het wordt
gedefinieerd, gepresenteerd wordt als een probleem dat in
de eerste plaats verbonden is met van oorsprong niet-
Nederlandse burgers of groepen burgers in de samenleving.
Dat ook Nederlandse Nederlanders met het probleem
kampen blijft hierbij, ook in de beeldvorming, vrijwel
onzichtbaar en waar het zichtbaar is wordt het op een
andere manier gepresenteerd.
Vervolgens wordt, evenals bij de inclusieve benadering, voor
de verschillende groepen beleid op maat gemaakt. Dus
zowel voor Nederlandse Nederlanders als voor de van oor-
sprong niet-Nederlandse Nederlanders. Het probleem blijft

aan de voorkant echter exclusief gekoppeld aan mensen die
van oorsprong niet-Nederlander zijn en zo blijft onvoldoen-
de zichtbaar dat het een algemeen geldend probleem
betreft.
In beide gevallen, zowel bij de inclusieve als bij de exclusie-
ve benadering, staat de aard en omvang van het probleem,
in dit voorbeeld taalachterstand, op geen moment ter dis-
cussie. 
In beide gevallen wordt het probleem gesignaleerd, erkend
en benoemd. Per saldo is het rendement van de investering
die gedaan wordt om het probleem van de taalachterstand
op te lossen, bij de inclusieve benadering gelijk aan die bij
de exclusieve benadering. Ook de wijze van uitvoeren van
het beleid zal per saldo bij beide wijzen van benaderen
gelijk zijn, namelijk zorg op maat. 
Het verschil zit dus uitdrukkelijk aan de voorkant: in de
wijze van signaleren, benoemen, benaderen en presenteren
van het probleem. 
Hoe een probleem in de publieke opinie wordt gepresen-
teerd is een keuze die feitelijk los staat van het probleem
zelf of de oplossing ervan. De wijze van presenteren is dus
een puur politieke keuze die verder niet van invloed is op de
uiteindelijke investeringen die noodzakelijk zijn en het uit-
eindelijke rendement. 
Omdat het hier dus om een politieke keuze gaat, is de
PvdA het aan zichzelf en het publiek verplicht helder poli-
tiek te motiveren om welke reden in de resolutie ‘Verdeeld
verleden, gedeelde toekomst’ nadrukkelijk gekozen is voor
de exclusieve benadering. Deze motivering is eens te
belangrijker nu andere, meer rechtse politieke bewegingen
eveneens nadrukkelijk een exclusieve benadering van de
problemen in de samenleving voorstaan en daarbij een
ander politiek doel voor ogen hebben. 
In relatie tot traditioneel sociaaldemocratische waarden
zoals gelijkheid en emancipatie is de inclusieve benadering
naar verwachting een meer effectieve die meer recht doet
aan deze waarden. 
ad 17:
Doelstellingen worden tegenwoordig graag SMART gefor-
muleerd: 
S-pecifiek; De doelstelling moet eenduidig zijn
M-eetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voor-
waarden of vorm is het doel bereikt
A-cceptabel; Gaat de doelgroep en/of management deze
doelstelling accepteren
R-ealistisch; De doelstelling moet haalbaar zijn
T-ijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt
zijn
S: De resolutie ‘Verdeeld verleden, gedeelde toekomst’ zal
onderlegger worden voor PvdA-beleid, zowel landelijk als
lokaal. Daarom is het noodzakelijk dat de doelstellingen
van het voorgenomen integratiebeleid eenduidig worden
benoemd. Dat is, zoals al in de overwegingen blijkt, niet
het geval aangezien de basisbegrippen in de resolutie niet
eenduidig zijn gedefinieerd. 
M: Ook zijn de doelen niet meetbaar, aangezien ook de
aard, omvang en achtergrond van de in de resolutie
‘Verdeeld verleden, gedeelde toekomst’ geschetste proble-
men niet meetbaar zijn gemaakt en onderbouwing ont-
breekt. 
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A: Of de PvdA-achterban (zowel de bestuurders als de
leden) de geschetste verwachtingen, doelstellingen en de
voorgestelde wijze van benaderen onverdeeld zal accepte-
ren is zeer de vraag, gelet op de verdeelde reacties die de
resolutie al opriep nog voordat zij aan het congres is voor-
gelegd. Ook is onzeker of de nu gekozen oplossingsrichting
geaccepteerd zal worden door de groepen burgers op wie de
resolutie zich exclusief richt.
R: Of de doelstellingen realistisch zijn is niet te beoordelen
en sterk afhankelijk van de gekozen beleidslijn. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Toelichting: het Partijbestuur deelt de kritiek van de
indieners niet. De resolutie is juist geschreven vanuit een
inclusieve benadering. Zie hiervoor de Ten geleide en de
gepreadviseerde versie van de resolutie.

Motie 4. Zutphen 
Etten-Leur, Groningen
Motie: Open samenleving
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 14 en 15 maart 2009 te Utrecht,
Constateert dat; 
1. Wij het eens zijn met Barack Obama die in zijn

fameuze speech ‘A more perfect union’ (18 maart
2008), waarin de rassenkwestie centraal stond, stelde
dat het praten over de verschillen tussen mensen en
de wijze waarop die verschillen opgeheven kunnen
worden, afleidt van de daadwerkelijke kwesties die
besproken moeten worden; goede banen, goede zorg
en goed onderwijs voor elke burger

2. Wij, sociaal-democraten, die boodschap van Obama
zo vertalen dat het debat over de verschillen tussen
mensen en de wijze waarop die verschillen opgehe-
ven kunnen worden afleidt van het debat over hoe
een inclusieve, duurzame open samenleving te berei-
ken waarin rechtvaardigheid voor elke burger centraal
staat. 

Constateert voorts dat;
1. Wij, sociaal-democraten, het eens zijn met al die

anderen die zeggen dat wij de vraagstukken van onze
tijd alleen maar aankunnen als wij die vraagstukken
gezamenlijk aanpakken en dat de creatie van een
inclusieve duurzame open samenleving, waarin
gelijkheid en rechtvaardigheid voor elke burger
geborgd is en centraal staat, het enige antwoord is op
de kwesties van onze tijd

2. Wij, sociaal-democraten, die duurzame open samen-
leving niet kunnen waarmaken als we;
- ons laten afleiden door het voeren van een debat

over verschillen tussen mensen;
- van een minderheid eisen zich zonder voorbe-

houd te voegen naar een meerderheid; 
- instemmen met een tekst waarin de rechtsstaat

en de natiestaat wordt benadrukt en voor het
eerst in de traditie van de PvdA geplaatst wordt
boven de sociaal-democratische waarden vrijheid
en gelijkheid; 

- instemmen met een tekst die één volk tracht te
construeren. 

Is van mening dat; 
Op basis van de constatering dat we streven naar een
inclusieve duurzame open samenleving waarin gelijk-
heid en rechtvaardigheid voor iedere burger geborgd
is en centraal staat, de Resolutie Integratie overbodig
is omdat die afleidt van de kwesties waar het werke-
lijk om gaat, deze kwesties exclusief benadert, en
onvoldoende tegemoet komt aan het idee dat elke
burger dezelfde dromen, behoeften, verlangens en
rechten heeft en dat de PvdA daaraan wil beantwoor-
den door te streven naar vrijheid, gelijkheid en recht
voor iedereen door middel van emancipatie en soli-
dariteit. 

Vraagt het Partijbestuur om; 
De Resolutie Integratie in te trekken en niet ter
bespreking aan het Congres voor te leggen, maar in
plaats daarvan een open debat te starten over de
vraag hoe wij lokaal, regionaal, nationaal, op
Europees en internationaal niveau met elkaar een
inclusieve, duurzame open samenleving creëren,
waarin geen armoede, geen uitsluiting en geen
onderdrukking bestaat, maar rechtvaardigheid voor
iedereen centraal staat.

En gaat over tot de orde van de dag 
PREADVIES: AFWIJZEN
Toelichting: zie toelichting bij de moties 2 en 3 die
(mede) zijn ingediend door dezelfde afdeling.

Motie 5. Den Haag 
Motie Resolutie integratie (Resolutie niet behandelen)
Het congres van de PvdA, bijeen op 14 en 15 maart
2009,
• Neemt kennis van de ontwerp-resolutie Integratie

van het Partijbestuur “Verdeeld verleden, gedeelde
toekomst”;

• Heeft waardering voor de inzet van het partijbestuur
om een principiële discussie te willen voeren over
integratie en de positie van de partij daarin;

• Constateert echter dat de tekst onvoldoende een “wij
gevoel” laat ontstaan, doch eerder een wij-zij tegen-
stelling oproept;

• Constateert dat in het concept verantwoord burger-
schap zoals landelijk is aanvaard en waar lokaal ook
aan gewerkt wordt onvoldoende aandacht krijgt;

• Spreekt uit deze ontwerp resolutie niet te behande-
len;

• Vraagt het Partijbestuur een bredere discussie te
organiseren binnen de partij over integratie en ver-
antwoord burgerschap en op basis daarvan een nieu-
we concept-resolutie op te stellen.

PREADVIES: AFWIJZEN
Toelichting: zie toelichting moties 2 en 3
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Motie 6. Den Haag 
Motie Resolutie Integratie (discussie breder voeren) 
Het congres van de PvdA, bijeen op 14 en 15 maart
2009,
• Neemt kennis van de ontwerpresolutie Integratie van

het Partijbestuur “Verdeeld verleden, gedeelte toe-
komst”;

• Heeft waardering voor de inzet van het partijbestuur
om een principiële discussie te willen voeren over
integratie en de positie van de partij daarin;

• Constateert echter dat er onvoldoende tijd en ruimte
is geweest om het debat hierover breed in de afdelin-
gen, via internet en de partijkrant te voeren;

• Is van mening dat dit alsnog dient te gebeuren;
• Spreekt uit deze ontwerp resolutie aan te houden tot-

dat deze beter binnen de partij is besproken;
• Vraagt het Partijbestuur een plan de campagne op te

stellen om de discussie in 2009 over dit onderwerp
intensief te voeren. 

PREADVIES: AFWIJZEN
Toelichting: zie toelichting moties 2 en 3

Motie 7. Groningen 
Etten-Leur, Zutphen
Het congres van de PvdA bijeen op 14 en 15 maart
2009 
• constateert dat de resolutie integratie Verdeeld verle-

den, gedeelde toekomst
- een belangrijke bijdrage aan de discussie is over

integratie en emancipatie van mensen met een
sociaaleconomische achterstand

- een stap vooruit in het overwinnen van de
schroom om problemen te benoemen

· uit discussies tussen leden, Kamerleden en partij-
bestuur blijkt dat de standpunten sterk overeen-
komen

• stelt vast dat
· de tekst de standpunten niet goed verwoordt
· het stuk te weinig de sfeer uitademt van het

belang van participatie van iedereen aan de toe-
komstige sociale en democratische samenleving

· formuleringen van het stuk bij velen een wij/zij en
ons/hen gevoel oproept

· er een niet weg te amenderen conflict is tussen de
bedoeling van het stuk en wat te veel partijgeno-
ten erin lezen

• besluit
· dit stuk nu niet vast te stellen
· het bestuur op te dragen een commissie in te stel-

len die de tekst zo verbetert, dat de hierboven
genoemde bezwaren worden weggenomen

· de strijd voor emancipatie en participatie voort te
zetten 

Toelichting: tijdens discussies bij de algemene ledenverga-
dering in Groningen en het debat van 19 januari in Zwolle
is ons gebleken dat er te grote bezwaren zijn tegen de tekst
van de resolutie. In het bijzonder roept het gebruik van de
woorden ons Nederland niet bedoelde, duistere associaties
op. Uit de mondelinge toelichting van voorzitter Lilliane

Ploumen en Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem blijkt
dat de bedoelingen wel overeenkomen met de zienswijze
van leden in Groningen en de deelnemers van het debat in
Zwolle. Het moet dus mogelijk zijn om te komen tot een
breed gedragen tekst.
PREADVIES: AFWIJZEN
Toelichting: zie toelichting moties 2 en 3

Motie 8. Rotterdam 
Etten-Leur
Motie: Dit gesprek is niet ten einde.
De Partij van de Arbeid in congres bijeen op zaterdag
14 en zondag 15 maart ter bespreking van de resolutie
‘Verdeeld verleden, gedeelde toekomst’.
Constaterende dat:
- De commissie Vreeman in haar rapport over de ver-

kiezingsnederlaag in 2006 aan de partij de opdracht
geeft de “ideologische hechtheid en het ‘clubgevoel’
binnen de partij te versterken” door “vier thema’s tot
de ruggengraat van het debat te maken” . Daarbij
tekent de commissie aan dat onder andere “de ver-
houding tussen oude en nieuwe Nederlanders” (de
nieuwe sociale kwestie) een vraagstuk is dat topprio-
riteit verdient. 

- De opstellers van de nu voorliggende resolutie dit
vraagstuk met gevoel voor urgentie hebben opgepakt
en in die zin aan deze opdracht tegemoet komen.

Overwegende dat:
- De totstandkoming van deze resolutie in onvoldoen-

de mate een proces is geweest waarbij de partij in zijn
geheel betrokken was. 
(Toelichting: Dit is wellicht verklaarbaar vanuit de
gevoelde urgentie, maar onderkent niet de opdracht van
de commissie Vreeman. Deze lacune is betreurenswaar-
dig omdat hierdoor waardevolle perspectieven ontbre-
ken. De resolutie heeft dan ook veel weerstand opgeroe-
pen zowel binnen als buiten de partij.)

- De resolutie uitgaat van landelijk ervaren problemen
in plaats van lokale oplossingen.
(Toelichting: De resolutie problematiseert slechts de ver-
schillen en heeft onvoldoende oog voor hoe er op lokaal
nivo op een praktische manier met deze verschillen
wordt omgegaan. Daardoor is er geen oog voor de ant-
woorden die lokale partijgenoten formuleren op de pro-
blemen waar de landelijke politiek zich het hoofd over
breekt. Een pijnlijk gevolg van het ontbreken van een
waardevol perspectief. )

- Deze resolutie nooit het laatste woord in de discussie
kan zijn.
(Toelichting: De verhouding tussen oude en nieuwe
Nederlanders is aan een eigen dynamiek onderhevig, dit
vraagt ook van een politieke partij dat deze in beweging
blijft.) 

Besluit dat:
- Met de voorliggende resolutie in onvoldoende mate

voldaan is aan de opdracht van de commissie
Vreeman en de resolutie derhalve slechts beschouwd
kan worden als een startdocument voor een breder
debat en niet als eindproduct. 
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Draagt het partijbestuur op:
- Dit debat in de partij mede vorm te geven en er daar-

bij zorg voor te dragen dat er aan de verschillende
perspectieven binnen de partij recht wordt gedaan. 

- Het eindproduct van dit debat opnieuw in de vorm
van een resolutie aan het congres voor te leggen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Toelichting: zie toelichting moties 2 en 3

Motie 9. Amsterdam Centrum 
Zutphen, Etten-Leur
Motie Obama (resolutie integratie)
overwegende dat:
• de resolutie “Verdeeld verleden, gedeelde toekomst”

een moedige poging is om het onderwerp integratie
aan de orde te stellen,

• de resolutie een heldere keuze maakt voor rechts-
staat, volwaardig burgerschap en emancipatie,

• de resolutie echter op een aantal punten tekortschiet:
1. De nota is niet gelukkig qua toonzetting en

inhoud. De keuze voor- en de wijze waarop onder-
werpen zijn behandeld lijkt enkel ingegeven door
het ontevreden gevoel bij sommige kiezers. Voor
die ontevredenheid moet erkenning zijn, maar het
moet niet leidend worden. 

2. De nota gaat teveel over incidenten en te weinig
over inhoud. Het benoemen van problemen als
burka’s en handen schudden is op zichzelf goed,
maar de uitgebreide wijze waarop dit plaats vindt
leidt aandacht af van werkelijke problemen.

3. De toon van de resolutie is tobberig en negatief.
Het optimisme en het geloof in samen optrekken
ontbreekt, terwijl dat de sociaal-democratie ken-
merkt. Er spreekt, samengevat, te weinig Obama
uit de resolutie.

4. De stem van de “nieuwe Nederlanders” klinkt niet
door in de resolutie. Mede hierdoor straalt het
stuk uit dat het dóór "ons" óver "hen" is geschre-
ven. Met name de toonzetting van hoofdstuk 2,
"Ons Nederland", is naar binnen gericht.
Integratie moet van twee kanten komen, maar in
dit hoofdstuk en elders is weinig plaats ingeruimd
voor gastvrijheid, respect en wederzijdse accepta-
tie. 

5. Emancipatie en participatie als aanpak krijgt geen
gedegen inbedding. De PvdA als partij van eman-
cipatie, buurten en werkgelegenheid moeten cen-
traal staan, in plaats van onvrede en incidenten.
Vrouwenemancipatie, juist onder nieuwe
Nederlanders, verdient in de resolutie aandacht
en gerichte maatregelen. 

6. Meer aandacht verdient het onderwijs. Het belang
van goede scholing voor preventie van schooluit-
val, werkloosheid, criminaliteit, segregatie, soci-
aal- economische achterstand en stagnerende
vrouwenemancipatie, rechtvaardigt een nóg gro-
tere inzet op onderwijs. 

7. In de resolutie komt niet tot uiting dat immigratie

behalve problemen ook verrijking brengt, bijvoor-
beeld op terreinen als wetenschap, kunst, eetcul-
tuur, sport, muziek, en economische ontwikke-
ling. Dat veel nieuwkomers succesvol zijn komt te
weinig aan bod in de resolutie.

8. Het historisch perspectief mist. Uit recent onder-
zoek naar eerdere immigratiegolven blijkt dat die
binnen aantal generaties goed integreerden. Ook
blijkt uit dit onderzoek dat het huidige beleid van
de overheid om kinderen en kleinkinderen van
migranten als allochtoon te benoemen, ook al
hebben ze een Nederlands paspoort , contrapro-
ductief werkt. Het op deze wijze apart zetten van
deze groep als vreemdeling blijkt hun integratie te
bemoeilijken.

9. De resolutie negeert dat Nederland deel uitmaakt
van Europa, en dat andere Europese lidstaten
vaak andere oplossingen vinden voor problemen
van integratie.

10. Ten onrechte wordt nergens verwezen naar voor-
gaande PvdA rapporten over dit onderwerp, met
name het rapport "Integratie en immigratie, aan
het werk!" van de projectgroep Patijn van 2004
dat binnen de partij brede instemming kreeg.

besluit :
dat de partijresolutie in zijn huidige vorm tekort-
schiet op onder andere bovengenoemde punten en
daarom moet worden herschreven.

PREADVIES: AFWIJZEN
Toelichting: zie toelichting bij moties 2 en 3

Motie 10. De Jonge Socialisten 
Eindhoven, Hoorn, Etten-Leur, Tilburg, Leidschendam-
Voorburg
Motie ‘nieuwe visie op afstandsverplichting voor
Nieuwe Nederlanders’
Het Congres van de PvdA, bijeen op 14 en 15 maart
2009,
1. Constateert dat:

d. in de (concept)resolutie ‘Verdeel verleden, gedeel-
de toekomst’ onder andere gesproken wordt over
de, in de wet vastgelegde, afstandsverplichting;

e. deze afstandsverplichting betekent dat een nieuw-
komer, in principe, de oude nationaliteit moet
opgeven.

2. Overweegt dat:
a. de PvdA vindt dat het hebben van een dubbele

nationaliteit niets zegt over loyaliteit of proble-
men met integratie;

b. keuzevrijheid wat betreft nationaliteit, voor het
individu voorop moet staan;

c. Nederlanders zelf in staat zijn om te bepalen of
het hebben van een tweede nationaliteit belastend
en vervelend is;

d. de huidige afstandsverplicht door het partijbe-
stuur kennelijk als een gegeven feit wordt gezien.

3. Verzoekt het partijbestuur tot het organiseren van
een debat over de toekomst en wenselijkheid van de
afstandsverplichting voor Nieuwe Nederlanders. 
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PREADVIES: AFWIJZEN
Toelichting: het standpunt zoals ingenomen in de nieu-
we tekst is luid en duidelijk. Het Partijbestuur vindt het
hebben van meerdere nationaliteiten een product van
deze tijd en heeft daar geen enkel probleem mee. Helaas
was er in aanloop naar de resolutie hierover een ver-
keerd beeld ontstaan in de media. Het Partijbestuur
heeft echter geen behoefte aan het apart agenderen van
een dergelijk debat. Het debat heeft reeds uitgebreid
plaatsgevonden de afgelopen weken en kan voortgezet
worden op het Congres waar tevens de besluitvorming
over dit standpunt dient plaats te vinden.

Motie 11. Rotterdam 
Etten-Leur
Het congres van de PvdA, bijeen op 14 en 15 maart te
Utrecht,
Constaterende dat het Partijbestuur in samenspraak
met deskundigen een conceptresolutie heeft opgesteld
over integratie;
Overwegende dat integratie door andere partijen vaak
louter wordt gedefinieerd in termen van overlast, drei-
ging en problemen. 
Vraagt het Partijbestuur 
a. om de uiteindelijke tekst van deze resolutie bij te stel-

len door het benoemen van resultaten, kansen en
meerwaarde, en

b. om de uiteindelijke tekst van de resolutie aan te vul-
len met een aanpak op basis van solidariteit, emanci-
patie en perspectief bieden, voornamelijk via de
arbeidsmarkt en het onderwijs. 

c. om in de uiteindelijke tekst van de resolutie een meer
duidelijk en vooral wenkend toekomstperspectief op
te nemen, mede gelet op de essentiële economische
en demografische rol die nieuwe Nederlanders zullen
en moeten spelen voor een haalbare, sociale en ster-
ke toekomst van ons land.

PREADVIES: Overnemen
Toelichting: Het Partijbestuur is van mening hier mid-
dels preadvisering en toevoeging van PB-amendementen
aan voldaan te hebben.

Motie 12. Heemskerk 
Tilburg
Motie homonetwerk van de PvdA n.a.v. de notitie
“Verdeeld verleden, gedeelde toekomst”
De PvdA, in vergadering bijeen op 14 en 15 maart 2009
te Breda,
• Stelt vast dat de notitie “Verdeeld verleden, gedeelde

toekomst” een startnotitie is waarin de opstellers
aangeven vanuit welk gedachtegoed de PvdA de inte-
gratiediscussie benadert, en stelt verder vast dat er
een handelingskader wordt aangereikt dat uitgaat
van normeren, confronteren en tolereren, 

• Constateert dat de PvdA geleerd heeft uit het verle-
den en erkent dat het breed gevoelde maatschappe-
lijke onbehagen tegenover de aanwezigheid van met
name mensen met een niet-Nederlandse achter-

grond, moet leiden tot een nieuwe toekomstvisie van
de PvdA op het samen leven in Nederland en, meer
specifiek, tot een visie op het integratievraagstuk en
op de vraag hoe ‘volwaardig burgerschap’ eruit moet
komen te zien, waarbij de PvdA de ambitie heeft om
het maatschappelijk debat te leiden, 

• Neemt hierbij in aanmerking dat het streven naar
een respectvolle samenleving waarin volwaardig bur-
gerschap voorop staat, het nodige geduld, inzet en
aanpassingsvermogen vereist van álle inwoners van
Nederland, en waarin de verschillen tussen mensen
worden gerespecteerd en geaccepteerd,

• Constateert dat de beleidsnota ‘Gewoon homo zijn’
van PvdA-minister Ronald Plasterk van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap laat zien dat het nodig blijft
om onverminderd op te komen voor de zichtbaar-
heid en maatschappelijke acceptatie van homosek-
sualiteit in een tijd waarin die strijd volgens sommi-
gen niet meer nodig is, en waarbij bovendien homo-
seksuele mensen die binnen hun culturele, religieu-
ze of leeftijdsgroep extra kwetsbaar zijn en niet uit
de kast durven komen, extra ondersteuning verdie-
nen,

• Overweegt dat juist het onderwijs een belangrijke
omgeving vormt om deze maatschappelijke accepta-
tie als onderdeel van het Nederlandse burgerschap
duurzaam te bevorderen, dat onderwijs en integratie
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en in het
politieke debat nieuwe initiatieven in het vooruitzicht
zijn gesteld om discriminatie op grond van seksuele
geaardheid in het onderwijs tegen te gaan, 

• Constateert daarnaast dat de PvdA in de notitie
‘Verdeeld verleden, gedeelde toekomst’ voluit erkent
dat sommige kernwaarden in de Nederlandse
samenleving ononderhandelbaar zijn, zoals het
recht van homo’s en lesbo’s om gelijk aan hetero's
behandeld te worden, in vrijheid te leven en zicht-
baar te zijn op school, thuis en buiten op straat of
waar dan ook. De partij stelt hier bovendien mee
vast dat de positie van homoseksualiteit in de
samenleving deel uitmaakt van de integratiediscus-
sie, 

• Overweegt dat de PvdA daarmee de aangewezen
partij is die de verbinding, dialoog en solidariteit kan
bevorderen tussen mensen en groepen, en tegelijk
niet schroomt om misstanden aan de kaak te stellen
en stelling te nemen mede door de confrontatie aan
te gaan met degenen die een onwelwillende blik heb-
ben op de zichtbaarheid van homoseksualiteit, en op
te treden tegen een straatcultuur waarin die zicht-
baarheid uitmondt in fysiek of verbaal homofoob
geweld, 

• Spreekt uit dat:
1. De PvdA (opnieuw) helder stelling neemt over de

positie van homoseksualiteit als normaal ver-
schijnsel in de Nederlandse samenleving, en
hierin een moreel leiderschap toont in de
Nederlandse politiek, 

2. De PvdA nooit zal accepteren dat homo’s en les-
bo’s (zowel autochtonen als allochtonen) thuis
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of elders (straat, school, werk) niet – zichtbaar –
zichzelf kunnen zijn, 

3. De notitie ("Verdeeld verleden, gedeelde toe-
komst")een vertrekpunt is voor een kaderstellen-
de partijdiscussie over normen, waarden en
omgangsvormen, maar ook over ononderhandel-
bare waarden, 

4. Er in deze discussie ook aandacht is voor het ver-
talen van de notitie naar de lokale situatie,
gericht op het vreedzaam samenleven van
homo’s en hetero’s, 

5. De PvdA bevordert dat er haast gemaakt wordt
met de ondersteuning van scholen om homosek-
sualiteit bespreekbaar te maken en discriminatie
op welke grond dan ook tegen te gaan, 

6. Bij de verdere uitwerking van de op het congres
van 14 en 15 maart 2009 vastgestelde notitie
“verdeeld verleden, gedeelde toekomst” het
homonetwerk van de PvdA als één van de belan-
gengroeperingen in de advisering betrekt, 

En gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting: De integratienotitie somt veel zaken op die de
komende periode nader uitgewerkt moeten worden. Het
homonetwerk ziet veel mogelijkheden om met haar inhou-
delijke, lokale en politieke expertise bij te dragen aan de
uitwerking van deze notitie, zeker daar waar het gaat om
het onderwijs, 
de veiligheid in de buurt, veilig kunnen wonen, het tegen-
gaan van discriminatie en internationale samenwerking.
Hiermee wordt beoogd de zichtbaarheid en acceptatie van
homo’s en homoseksualiteit een extra impuls te geven. En
om de PvdA de leidende partij te laten zijn op het terrein
van homo-emancipatie. Daar waar de motie spreekt over
homoseksuele mannen en lesbische vrouwen worden daar
ook mee bedoeld biseksuele mannen en vrouwen, en men-
sen met een transgender-identiteit.
PREADVIES: OVERNEMEN

Motie 13. Houten 
Motie: implementatie integratie resolutie
Het congres roept het partijbestuur op om zo snel
mogelijk een voorstel te maken voor de implementatie
van de op 14 of 15 maart door het congres aangeno-
men resolutie over integratie. 
Toelichting: Het is van het grootste belang om na aanna-
me van de resolutie over integratie te beginnen met de
implementatie. De resolutie moet in de praktijk worden
gebracht, wil het echte waarde hebben. 
In het implementatieplan kunnen bijvoorbeeld de vol-
gende onderwerpen aan de orde komen:
• opleiding / bijscholing van PvdA kader over de inte-

gratie resolutie
• discussies in Nederland organiseren over integratie-

resolutie, bij voorkeur ook met niet PvdA leden en
ook in prachtwijken.

• meer standpunten innemen over concrete integratie-
vraagstukken 

• monitoren van voortgang
• implementatie & bijsturing als onvoldoende vooruit-

gang wordt geboekt
Vaststelling van het implementatieplan kan plaatsvin-
den in een geschikt gremium.
PREADVIES: OVERNEMEN

Motie 14. De Jonge Socialisten 
Motie ‘een progressieve koers op integratie’
Het Congres van de PvdA, bijeen op 14 en 15 maart
2009,
1. Constateert dat:

a. de resolutie ‘verdeeld verleden, gedeelde toe-
komst’, dit congres ter bespreking ligt.

2. Overweegt dat:
a. de PvdA in het verleden altijd is opgekomen voor

hen die willen emanciperen;
b. nieuwkomers gewoon burgers zijn van Nederland

en net zoveel recht hebben op een politieke partij
die voor ze opkomt;

c. we óók voor hen de discussie aangaan: over hoe
wij denken dat mensen hun leven in kunnen rich-
ten, iedereen kansen moet krijgen en mensen hun
kinderen en partners de ruimte moeten geven;

d. in de integratie-resolutie een duidelijke en recht-
vaardige sociaal-democratische visie op integratie
wordt beschreven, die goed bij onze beginselen
en idealen past;

e. deze resolutie een andere visie beschrijft dan het
conservatieve ‘behouden’, het rechts-populisti-
sche ‘assimileren’ of het liberale ‘ieder doet wat ie
wil’

f. de integratie-resolutie in de partij leeft, de discus-
sies heftig zijn en wij elkaar dwingen het achterste
van onze tong te laten zien;

g. deze discussies nog maar eens aantonen dat met
deze resolutie een nieuwe, progressieve, koers
bewandelt wordt;

h. deze discussie het niet verdient om (enkel) over
de toon van een verhaal te gaan en deze discussie
niet gekaapt mag worden door reflexen binnen de
partij;

i. de PvdA nu niet mag weglopen van deze moeilij-
ke discussie en een grote groep (jonge) PvdA’ers
niet gedesillusioneerd mag achterlaten.

3. Besluit dat: 
a. met deze resolutie de PvdA een eigen, uniek en

sociaaldemocratisch verhaal over integratie heeft;
b. met deze resolutie gewerkt wordt aan een gedeel-

de toekomst;
c. wij allen kiezen voor een progressief-linkse koers

op integratie, waar de problemen van mensen
ónze zorg zijn en naar iedereen geluisterd wordt; 

d. wij onze verantwoordelijkheid nemen om de in de
resolutie genoemde problemen op te lossen en de
gestelde uitdagingen aan te gaan.

PREADVIES: OVERNEMEN
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Motie 15. Zutphen 
Assen
Motie betreffende de positie binnen de PvdA van de
fracties in de Waterschapsbesturen
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 14 en 15 maart 2009 te Utrecht, 
1. Overweegt dat:

1.1. De motie van belang is gelet op de deelname van
de PvdA aan Waterschapsverkiezingen.

1.2. De motie van belang is gelet op de installatie van
PvdA fracties in Waterschapsbesturen. 

2. Constateert dat:
2.1. Het Congresvoorstel ‘Inhoudelijke wijzigingen

statuten en huishoudelijk reglement’ met voor-
stellen 36 en 37, artikelen introduceert om de
Waterschapsverkiezingen te regelen

2.2. Het Congresvoorstel geen (verantwoordings-)
structuur en legitimatie regelt ten aanzien van de
PvdA fracties in de Waterschapsbesturen, gelijk
aan de regelingen voor de fracties in de gemeen-
teraden, de Provinciale Staten, de 2e kamer en
het Europees Parlement zoals genoemd in bij-
voorbeeld artikel 12, 15 en 19. 

3. Vraagt het partijbestuur het Congres in zijn eerst vol-
gende vergadering, artikelen voor te leggen die de
PvdA fracties in de Waterschapsbesturen een vol-
waardige en eigen positie geven ingebed in de partij,
door een (verantwoordings)structuur en legitimatie
te regelen conform de overig genoemde fracties in
2.2 in deze motie.

En gaat over tot de orde van de dag
PREADVIES: OVERNEMEN (indien dit inderdaad niet
goed geregeld is via inbedding in gewest, wordt nader
bekeken)

Motie 16. Den Haag 
Amsterdam Oud-Zuid
Motie Ella Vogelaar
Het Congres van de Partij van de Arbeid, bijeen te
Utrecht op 14 en 15 maart 2009,
• Constateert dat, noch het partijbestuur, noch de par-

tijleider aan de leden van de Partij van de Arbeid ver-
antwoording heeft afgelegd over de beweegredenen
voor het opzeggen van het vertrouwen in Ella
Vogelaar als minister van Wonen, Wijken en
Integratie;

• Verzoekt het partijbestuur op dit congres duidelijk-
heid te verschaffen over de beweegredenen voor het
opzeggen van het vertrouwen in Ella Vogelaar en over
de wijze waarop dit is gebeurd;

• Verzoekt het partijbestuur bij de beantwoording in te
gaan op de volgende vragen:
- Is het partijbestuur van mening dat de wijze waar-

op Ella Vogelaar is weggestuurd past binnen de
wijze waarop de partijleiding met ambtsdragers
dient om te gaan?

- Wat is de exacte reden geweest voor het heenzen-
den van Ella Vogelaar en zijn de aanleidingen
vooral ideologisch van aard of is de aanleiding

hoofdzakelijk gelegen in de wijze waarop Ella
Vogelaar zich presenteerde als minister?

- Past de wijze waarop Ella Vogelaar de wacht is
aangezegd, binnen de geschreven en/of onge-
schreven regels van de Nederlandse parlementai-
re democratie voor het opzeggen van het vertrou-
wen in een bewindspersoon?

PREADVIES: OVERNEMEN
Toelichting: Partijvoorzitter Lilianne Ploumen zal hier op
het Congres verantwoording over afleggen.

Motie 17. Gouda 
De Jonge Socialisten, Leidschendam-Voorburg
Motie: communicatie verkiezingsprogramma Europees
Parlement:
Het congres roept het partijbestuur op om zo snel
mogelijk zorg te dragen voor een publieksversie van het
Europese verkiezingsprogramma die makkelijk leesbaar
en toegankelijk is, die ongeveer 1 A-4 pagina beslaat en
waarin de PvdA-doelen helder worden verwoord. 
Toelichting: De huidige tekst lijkt voor de gemiddelde bur-
ger moeilijk leesbaar en moeilijk te recapituleren na lezing.
PREADVIES: OVERNEMEN
Toelichting: Het Partijbestuur zal met het oog op de te
voeren campagne zorg dragen voor campagne materiaal
waarin ons programma en onze boodschap kort en bon-
dig is weergegeven.

Motie 18. Den Haag 
MOTIE: EUROPEES VERKIEZINGSPROGRAMMA
Het congres van de Partij van de Arbeid, bijeen te
Utrecht op 14 en 15 maart 2009,
• Spreekt bij de vaststelling van het verkiezingspro-

gramma voor de verkiezing van het Europese parle-
ment op 4 juni 2009 als zijn oordeel uit:
- Dat het programma een goed beeld geeft van een

sociaal-democratische visie op Europa als toets-
steen voor het werk van de PvdA-delegatie in de
PES-fractie in het Europese Parlement voor de
periode 2009 tot 2014,

- Dat het een goed uitgangspunt vormt voor de dis-
cussies in Nederland op het politieke vlak en voor
de discussie binnen de PES met de zusterpartijen
over het Europese beleid,

- Dat het daarnaast nodig is dat de komende verkie-
zingscampagne – nog meer dan bij de verkiezing
van gemeenteraden of de Tweede Kamer – zich
richt op het overbruggen van kloof tussen burgers
en Europa en qua inhoud en intensiteit aansluit bij
het dagelijkse leven van mensen,

- Dat de campagne zich moet richten op concrete
voorbeelden van de Europese dimensie in het
dagelijks leven, in huis en in het verkeer, in super-
markt en openbaar vervoer, in zorg en onderwijs,
in werk en vrije tijd, en daarbij moet aangeven wat
de PvdA samen met andere sociaal-democratische
partijen in het Europese beleid voor het dagelijks
leven van de Nederlandse burger kan bereiken,
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• Verzoekt het partijbestuur, na vaststelling van het ver-
kiezingsprogramma, zo snel mogelijk een concrete
vertaling te maken van het verkiezingsprogramma
naar een kort en bondig “Actieplan van de PvdA in
Europa” dat begrijpelijk is voor iedereen, onderschei-
dend is van andere partijen en aansluit bij wat er in
wijken en buurten gebeurt; en dit actieplan te gebrui-
ken voor een intensieve campagne voor de Europese
verkiezingen.

PREADVIES: OVERNEMEN
Toelichting: zie motie 17 afdeling Gouda.

Motie 19. Pekela 
Groningen
De ledenvergadering afdeling Pekela, bijeen op 14 janua-
ri 2009, van mening zijnde dat een militaire oplossing
van de problemen in Afghanistan niet mogelijk is, ver-
zoekt het congres van de Partij van de Arbeid, in verga-
dering bijeen op 14 en 15 maart 2009 in Utrecht, zich uit
te spreken voor het beëindigen van de Nederlandse mili-
taire deelname per 1 januari 2010,
en gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Toelichting: De afspraak tussen kabinet en Kamer is dat
de Nederlandse missie in Uruzgan zal duren tot eind
2010. Op 1 augustus 2010 draagt Nederland de leiding
over en begint de terugtrekking. Op 1 december 2010
moet de terugtrekking voltooid zijn en is derhalve de
laatste Nederlander uit Uruzgan vertrokken.
Overigens zijn zowel de Kamerfractie als het kabinet van
mening dat een militaire oplossing niet mogelijk is, zoals
ook de indieners stellen. Dat is dan ook nooit de ambitie
van ISAF of de Nederlandse inzet geweest. Daarom
wordt, onder meer op aandringen van de PvdA, stevig
ingezet op een politieke oplossing. Die vereist onder meer
diplomatieke inzet en forse inspanningen om bij te dra-
gen aan opbouw. Gelet op de veiligheidssituatie kunnen
die echter niet effectief zijn zonder militaire presentie.
Daarom zijn inzet van militairen, diplomaten en
opbouwwerkers (zogenaamde 3D-aanpak) onlosmakelijk
met elkaar verbonden.

Motie 20. Groningen 
Etten-Leur
Het congres van de PvdA bijeen op 14 en 15 maart 2009
• Stel vast dat

- De minister van defensie van mening is, dat
Nederland niet na december 2010 in staat is een
grootschalige missie in Afghanistan te bemensen
en te financieren,

- De militaire vakbond AMFP dezelfde mening is
toegedaan,

• Overwegende dat
- De PvdA bij monde van Wouter Bos heeft gezegd,

dat de huidige missie zal lopen tot 1 augustus
2010 met afbouwperiode tot 1 december 2010,

- Dit nog steeds het PvdA-standpunt is, zoals ver-
woord op de website www.pvda.nl,

- De PvdA zich niet roert in de discussie tussen de
minister van defensie en de minister van buiten-
landse zaken,

• Verzoekt 
- Het congres van maart te bevestigen dat de PvdA

nog steeds van mening is, dat de genoemde mis-
sie in 2010 beëindigd moet worden,

En gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES:GEWIJZIGD OVERNEMEN:
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 13 en 14 maart 2009 te Utrecht; 
• Overwegende dat de Nederlandse missie in Uruzgan

eind 2010 zal eindigen en dat uiterlijk 1 december
2010 de Nederlandse militairen uit Uruzgan zullen
zijn teruggetrokken

• Overwegende dat recent verschillende bewindslieden
uitlatingen hebben gedaan over de mogelijkheid van
missies na 2010

• Overwegende dat deze uitlatingen onduidelijkheid
hebben gecreëerd over de huidige missie, dat de
Nederlandse militairen en de Nederlandse bevolking
niet zitten te wachten op deze onduidelijkheid en dat
Defensie zelf aangeeft niet eens een nieuwe grote
missie aan te kunnen

• Herbevestigt dat de lopende missie in Uruzgan eind
2010 wordt beëindigd

• Spreekt uit dat in de periode daarna geen nieuwe
Nederlandse missie in Uruzan en geen andere grote
Nederlandse missie in Afghanistan moet worden
ondernomen

• Verzoekt de PvdA-bewindslieden en de Tweede
Kamerfractie zich conform dit standpunt op te stellen
en de coalitiegenoten te verzoeken het gespeculeer
van individuele bewindslieden voortaan achterwege
te laten zolang het kabinet als geheel geen standpunt
heeft over de inzet van de Nederlandse krijgsmacht
waar dan ook ter wereld vanaf 2011

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting: conform gemaakte afspraken en fractie-
standpunt

Motie 21. De Jonge Socialisten 
Motie ‘geen verlenging van missie in Afghanistan’
Het Congres van de PvdA, bijeen op 14 en 15 maart
2009,
1. Constateert dat:

a. de Nederlandse ISAF-missie in Uruzgan eind
2010 zal eindigen;

b. de PvdA in 2007 de verlenging van de missie heeft
gesteund op voorwaarde van een beperkte duur
van de missie en een duidelijke einddatum;

c. de verlening van de missie in 2007 noodzakelijk
bleek omdat de NAVO niet voor een opvolger had
gezorgd;

d. Minister-president Balkenende desondanks in
december 2008 heeft verklaard dat er “een nieuw
weegmoment'' ontstaat als de Amerikaanse presi-
dent Barack Obama Nederland vraagt om militair
actief te blijven in Afghanistan.
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2. Overweegt dat:
a. de intenties van Balkenende om mogelijk militair

actief te blijven in Afghanistan geen recht doen
aan het besluit van de Tweede Kamer;

b. de ervaring uit het verleden leert dat de NAVO
hier, op zijn zachtst gezegd, niet mee wordt gesti-
muleerd een opvolger te zoeken;

c. onze krijgsmacht het ook niet eindeloos vol kan
houden;

d. het definitief beëindigen van de missie in 2010
recht doet aan het feit dat ook andere NAVO-lan-
den hun deel moeten leveren;

e. er genoeg andere gebieden in de wereld zijn waar
de Nederlandse krijgsmacht, op den duur, ook
opbouwwerk kan verrichten;

f. het besluit van de Tweede Kamer om de missie in
Uruzgan (en daarmee Afghanistan) in 2010
onherroepelijk te beëindigen nog steeds glashel-
der is.

3. Besluit dat 
a. deelname aan een nieuwe militaire missie in

Afghanistan, of dat nou als ‘lead-nation’ of als
gewone partner is, als een verlenging van de mis-
sie in Uruzgan wordt gezien;

b. een nieuw weegmoment daarom volgens de PvdA
niet aan de orde kan zijn.

4. Spreekt (wederom) uit dat na 2010 er geen Neder -
landse missie in Afghanistan actief zal zijn. 

5. Roept de PvdA-Tweede Kamerfractie op om Balken -
ende, Verhagen en Van Middelkoop te blijven herin-
neren aan de beëindigingvoorwaarde die is opgeno-
men in het kabinetsbesluit om tot verlenging van de
missie in Uruzgan over te gaan.

PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN
Toelichting: zie motie 20 afdeling Groningen.

Motie 22. De Jonge Socialisten 
Motie ‘vrij afsteken van vuurwerk’
Het Congres van de PvdA, bijeen op 14 en 15 maart
2009,
1. Constateert dat:

a. het burgerinitiatief ‘Meer plezier met minder
vuurwerk’ genoeg steun heeft gekregen om in de
Tweede Kamer behandeld te kunnen worden;

b. dit burgerinitiatief pleit voor een forse beperking
van het vuurwerkgebruik door het afsteken van
vuurwerk alleen nog toe te staan aan professio-
nals met een vergunning die een show verzorgen
voor een groot publiek.

2. Overweegt dat:
a. het vrij afsteken van vuurwerk door amateurs al

sterk is gereguleerd: namelijk enkel tijdens de
jaarwisseling;

b. misbruik van vuurwerk streng moet worden
bestraft, zeker wanneer dit een gevaar is voor de
veiligheid van omstanders;

c. het voorgestelde vuurwerkverbod slechts weinig
zal bijdragen aan de veiligheid omdat het niet
gericht is op het terugdringen van illegaal vuur-

werk en misbruik, maar juist vooral de burgers die
met de beste intenties een vuurpijl afsteken;

d. wij deze burgers niet verder willen betuttelen door
te bepalen wat zij wel en niet mogen doen tijdens
de jaarwisseling;

e. een vuurwerkverbod niet te handhaven valt;
f. de administratieve lasten sterk zullen stijgen als

vergunningen nodig zijn.
3. Spreekt uit tégén een beperking van het afsteken van

vuurwerk tot enkel professionals met een vergunning
te zijn.

4. Roept de PvdA-Tweede Kamerfractie op om actief te
pleiten tegen een vuurwerkverbod en, indien nodig,
een dergelijk voorstel te verwerpen.

PREADVIES: OVERNEMEN
Toelichting: ondersteuning staand beleid.

Motie 23. Vught 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen te Utrecht op 14 en 15 maart 2009,
Concluderende dat;
- de mogelijke verkoop van de Essent aandelen in bezit

van provincies en gemeenten aan het Duitse RWE
voorbarig is gezien het feit dat het splitsingsplan van
Essent nog niet goedgekeurd is en gezien het feit dat
RWE nog in het bezit is van een hoogspanningsnet,
en dus niet gesplitst,

- de mogelijke verkoop van de Essent aandelen in bezit
van provincies en gemeenten aan het Duitse RWE
onverstandig is want RWE levert geen bijdrage aan
duurzaamheid maar is producent van vervuilende
energie,

- Nederlandse overheden met de verkoop van de aan-
delen de strategische invloed op de energieproductie
verliezen waar andere landen deze juist vergroten en
in voorkomende gevallen via energie politiek bedrij-
ven zoals in het recente conflict tussen Rusland en de
Oekraïne nog eens duidelijk werd (Gazprom is nota
bene grootaandeelhouder van RWE),

- de Partij van de Arbeid vanuit haar gedachtegoed een
schone, betaalbare en betrouwbare energievoorzie-
ning nastreeft,

Overwegende dat;
- het verkopen van alle aandelen op grond van boven-

staande argumenten onwenselijk is,
- er voldoende alternatieven zijn zoals het verkopen

van een minderheidsaandeel aan een duurzame
internationale partner waarbij zowel de concurrentie-
positie van genoemd bedrijf als de beginselen van
een schone, betaalbare en betrouwbare energievoor-
ziening gebaat zijn,

Roept fractie en partijbestuur op;
- om in overleg te treden met betrokken lokale en pro-

vinciale PvdA-fracties en besturen om tot een geza-
menlijke politieke strategie te komen waarbij de inzet
is een meerderheidsaandeel voor de Nederlandse
overheden te behouden,

- om in overleg te treden met betrokken lokale en pro-
vinciale PvdA-fracties en besturen om de opbreng-

185

BeschrBrief_def:Opmaak 1  16-02-09  00:20  Pagina 185



sten van de verkochte aandelen duurzaam aan te
wenden om rente-inkomsten te genereren en niet te
spenderen aan incidentele investeringspakketten

- om de regering er toe op te roepen een ordentelijke
wijze van verkoop (afronding van splitsingsplan en
slechts verkoop aan gesplitste overnamepartij) en
een duurzame besteding van de eventuele opbreng-
sten te bevorderen. 

PREADVIES: OVERNEMEN

Motie 24. De Jonge Socialisten 
Oss/Maasdonk/Lith
Motie ‘verkoop van energiebedrijven’
Het Congres van de PvdA, bijeen op 14 en 15 maart
2009,
1. Constateert dat:

a. RWE het Nederlandse energiebedrijf Essent wil
overnemen;

b. Essent eigendom is van zes provincies en ver-
schillende gemeenten;

c. PvdA-leden betrokken zijn bij de verkoop van
Essent in de hoedanigheid van gedupteerde, sta-
tenlid, wethouder dan wel raadslid.

2. Overweegt dat:
a. de Europese energiemarkt geliberaliseerd is en de

verkoop van Essent daardoor slechts op zeer wei-
nig gronden kan worden tegengehouden;

b. per 1 juli van dit jaar de splitsingswet, die regelt
dat de productie van energie en het eigendom van
de netwerken gescheiden worden, zal gelden;

c. nog voordat de splitsing van Essent is afgerond
en goedgekeurd het bedrijf al tot verkoop is over-
gegaan;

d. de verkoop van Essent dan ook niet anders kan
worden gezien dan haastige spoed;

e. de Commissie “Publiek aandeelhouderschap
energiebedrijven” in Juni 2008 nog een behoedza-
me verkoop adviseerde waarbij het netbedrijf niet
met hoge schulden mag worden achterlaten en
ook gelet moet worden op criteria als voorzie-
ningszekerheid en duurzaamheid bij de kandi-
daat-koper;

f. aan de criteria van de commissie niet lijkt te wor-
den voldoen aangezien de verkoop allesbehalve
behoedzaam is en RWE kampioen van de bruin-
koolcentrales is;

g. de financiële crisis ons (wederom) heeft aange-
toond dat wanneer publieke belangen in private
handen zijn, de overheid in een crisissituatie niet
anders kan doen dan garant staan voor de publie-
ke belangen.

3. Spreekt uit een mogelijke verkoop van Essent aan
RWE zéér te betreuren.

4. Roept alle partijleden, die op provinciaal- of gemeen-
telijk niveau bij de verkoop betrokken zijn, op om:
a. het publieke belang, duurzaamheid en een zorg-

vuldige gang van zaken voorop te stellen;
b. een verkoop van Essent niet enkel te bekijken van-

uit het financiële gewin;

c. af te vragen waarom een verkoop noodzakelijk
zou zijn;

d. op zijn minst een tweede bod te eisen van een
energiebedrijf dat wel heeft aangetoond duur-
zaamheid voorop te stellen. 

PREADVIES: OVERNEMEN
Toelichting: zie ook motie 23 afdeling Vught.

Motie 25. Aalsmeer 
Het congres van de Partij van de Arbeid,
In vergadering bijeen op het congres van 14 en 15 maart
2009,
• Constateert dat de kleinere afdelingen soms niet of

nauwelijks de hulp kunnen vinden zoals deze in de
verschillende stukken aangegeven word. Het Partij
Bureau kan alleen dan haar werk doen als daarnaar
gevraagd word. Men is pas laat op de hoogte van ver-
anderingen in lokale besturen, waardoor lokale
bestuurders vaak hun eigen weg moeten zoeken. Ons
inziens hebben de uitwerkingen van de commissie
Vreeman, tot op heden in lang niet alle gevallen
navolging gekregen in de dagelijkse beslommeringen
van de PvdA.
Daarnaast kwam naar voren dat de meeste knelpun-
ten wel ondervangen worden door reglementen,
maar deze worden klaarblijkelijk niet of slecht
gevolgd, ook communicatie verloop lang niet altijd
redelijk of billijk. Dit blijkt mede door geregelde feed-
back van onze leden.

• Overwegende dat,
- Steun in de afdelingen van de daarvoor bestemde

gremia niet, of niet voldoende gevonden kan wor-
den.

- Mail door medewerkers van het Partij Bureau en
andere commissies, niet of niet binnen drie
weken word beantwoord.

- Dat de aanwezige middelen om problemen te
ondervangen niet correct worden ingezet.

- Het contact met gewest, provincie, landelijk
bestuur en de bestuurders van de PvdA niet van-
zelfsprekend is. Zelfs maar sporadisch plaats-
vindt. 

- De interne en externe communicatie van dusda-
nig belang is om betrokkenheid te tonen.

- De communicatie structuur in het bedrijfsleven
evalueren waard is.

- Het dagelijks bestuur van de PvdA hier ons
inziens een voorwaarden scheppende rol in heeft.

• Nodigt het bestuur /congres uit,
Die maatregelen te doen treffen die noodzakelijk zijn
om op korte termijn de interne en externe communi-
catie lijnen van de PvdA te verbeteren. Dit in het
komend jaar in een communicatie plan samen te voe-
gen, waarin ook duidelijke proces indicatoren gevat
zijn. Deze indicatoren na invoering ieder jaar te eva-
lueren en de uitkomsten hiervan in ieder geval aan de
afdelingen beschikbaar te stellen.

PREADVIES: OVERNEMEN
Toelichting: het verbeteren van de ondersteuning aan de
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lokale afdelingen en de communicatie met de decentrale
organisatie van onze partij is een belangrijke ambitie
van dit Partijbestuur. Het Partijbestuur is van mening
dat er het afgelopen jaar een aantal fundamentele ver-
beteringen zijn doorgevoerd maar erkent de nog
bestaande problemen waar tot op de dag van vandaag
door middel van een herinrichting van het partijbureau
aan gewerkt wordt. 

Motie 26. De Jonge Socialisten 
Tilburg
Motie ‘verantwoording europarlementariërs’
Het Congres van de PvdA, bijeen op 14 en 15 maart 2009
1. Overweegt dat:

a. het Europees Parlement soms ver van de
Nederlandse burger afstaat;

b. het draagvlak voor Europese besluitvorming ver-
hoogt kan worden door actieve communicatie en
verantwoording

c. de discussie over onderwerpen die spelen in het
Europees Parlement breder moet worden gevoerd
dan enkel binnen de partij.

2. Besluit dat: 
a. Europarlementariërs actief gebruik moeten maken

van hun weblog en online netwerken als Hyves,
Facebook en Twitter 

b. Europarlementariërs, vaker dan de afgelopen jaren
het geval was, in Nederland openbare bijeen-
komst bijwonen of organiseren om inspraak te
faciliteren en verantwoording af te leggen.

PREADVIES: AFWIJZEN
Toelichting: in tegenstelling tot dat wat de motie sugge-
reert hebben de Europarlementariërs van de PvdA zich
de afgelopen jaren zich in ruime mate ingespannen om
zoveel mogelijk bezoeken en spreekbeurten te houden in
het land, de kritiek zoals geformuleerd in deze motie is
onterecht. Voor wat betreft het gebruik van nieuwe
media: uiteraard is intensief gebruik hiervan wenselijk,
maar een verplichting dit te doen lijkt ons niet wenselijk. 

Motie 27. Niedorp 
De Jonge Socialisten, Groningen, Anna Paulowna
Motie m.b.t. bestuursverkiezingen
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 14 en 15 maart 2009,
Overwegende dat,
• Het congres van de Partij van de Arbeid in haar verga-

dering van 13 en 14 juni 2008 heeft besloten tot een
opdracht aan het partijbestuur om het huidige kies-
systeem te evalueren en te verbeteren, of, indien pas-
send binnen de budgettaire ruimte en praktisch uit-
voerbaar, met alternatieven te komen.

• Deze opdracht tot doel had om tegemoet te komen
aan de behoefte aan een kiessysteem voor voorzitters
en lijsttrekkers dat zorgt voor een uiteindelijk gekozen
kandidaat met brede steun onder de partijleden.

• Het partijbestuur heeft toegezegd op het huidige con-
gres met een concreet voorstel te komen.

• Bij de ledenraadpleging voor de lijsttrekker voor de
Europese verkiezingen in december 2008 wederom
gebruik is gemaakt van het systeem van ‘alternative
vote’.

Besluit dat,
Het partijbestuur wordt opgedragen om vaart te
maken met de toegezegde evaluatie en verbetering
van het kiessysteem, of met alternatieven te komen,
opdat op het volgende Congres het toegezegde con-
crete voorstel kan worden behandeld.

En gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting: Hoe werkt het huidige systeem van ‘alternati-
ve vote’:De kiezer kiest zijn voorkeurskandidaat voor bij-
voorbeeld de rol van voorzitter of lijsttrekker en moet ver-
volgens bepalen wie nog meer zijn stem krijgen. Alle kandi-
daten moeten immers punten krijgen, anders is de stem op
de voorkeurskandidaat niet geldig. De verdeling van die
stemmen verloopt vaak willekeurig, alle campagnevoering
ten spijt. Dit blijkt bijvoorbeeld in Australië, waar men ook
gebruik maakt van ‘alternative vote’ en waar meer achter-
namen met A en B in het parlement zitten dan andere
achternamen.
Hoe werkt het Franse systeem (een voorbeeld van een sys-
teem waarbij er een bredere steun is voor de uiteindelijke
gekozen kandidaat):
Er wordt gekozen in twee ronden. Iedere kiezer kan op een
kandidaat zijn stem uitbrengen. De twee kandidaten die in
de eerste ronde de meeste stemmen halen gaan door naar
de tweede ronde. Iedere kiezer kan dan kiezen uit deze
twee kandidaten.
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN
Het PB heeft een evaluatie uitgevoerd naar het
Alternative Vote systeem en deze ook vergeleken met
andere systemen, waaronder het zgn 2-ronden systeem.
Deze evaluatie is gehouden onder deskundigen, betrok-
kenen en 1500 partijgenoten. De uitkomsten van de eva-
luatie zijn voorgelegd aan de Adviesraad verenigingsza-
ken. De Adviesraad verenigingszaken heeft het PB posi-
tief geadviseerd over het voorstel om het systeem van
Alternative Vote te handhaven en heeft daarbij het PB
verzocht te zoeken naar mogelijkheden om de drempel
voor kandidaten om mee te doen enigszins te verhogen.
Het PB heeft het advies van de Adviesraad
Verenigingszaken overgenomen. Het PB zal bij een nieu-
we ledenraadpleging een plan van aanpak aan de AV
voorleggen.

Motie 28. Werkgroep Handicap en Beleid 
Motie van de PvdA werkgroep Handicap en Beleid 
Ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap.
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 14 en 15 maart 2009 te Utrecht; 
1. Overweegt dat: 

- In 2006 de Verenigde Naties in een verdrag heb-
ben vastgelegd dat mensen met een beperking
recht hebben op gelijke behandeling en dat alle
levensterreinen voor hen toegankelijk moeten
zijn; 
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- Nederland dit verdrag in 2007 heeft ondertekend;
- In 2008 het verdrag in werking is getreden na de

ratificatie van het verdrag door 20 landen;
- Nederland dit verdrag nog niet geratificeerd heeft;
- De Partij van de Arbeid in haar verkiezingspro-

gramma uitgesproken heeft dat de rechten van
mensen met een handicap moeten worden uitge-
breid;

2. Spreekt uit dat: 
- Nederland bij de koplopers in de VN zou moeten

horen waar het agaat om rechten van mensen met
een handicap

- De Partij van de Arbeid in de huidige coalitie dé
partij moet zijn die voor gelijke rechten opkomt

- Het kabinet door Nederland getekende VN-ver-
dragen ook moet ratificeren

- De bewindslieden van de Partij van de Arbeid hier-
in een leidende rol in het kabinet moeten spelen; 

3. Roept op:
Het congres roept de PvdA-bewindslieden en de
PvdA-Kamerleden op om de ratificatie van dit VN ver-
drag nog ruimschoots in deze kabinetsperiode af te
ronden en concrete plannen te ontwikkelen voor de
uitvoering

En gaat over tot de orde van de dag.
PREADVIES: OVERNEMEN

Motie 29. Den Haag 
Etten-Leur, Amsterdam Oud-Zuid
Motie: Redelijke termijn discussie afdelingen congres-
stukken
Het Congres van de Partij van de Arbeid, bijeen te
Utrecht op 14 en 15 maart 2009,
• constateert, dat het partijbestuur de stukken voor het

congres op 24 december heeft verspreid en het con-
gres heeft verzocht op 22 januari eventuele amende-
menten en moties in te dienen;

• is van oordeel, dat deze termijn – mede ook gelet op
de vakantie in deze periode – te kort is om een zorg-
vuldige discussie te voeren in afdelingen over de
inhoud van de partijstukken;

• is van mening, dat de partijdemocratie is gebaat bij
een redelijke termijn om in de afdelingen de discus-
sie te voeren over inhoudelijke partijstukken;

• draagt het partijbestuur op, om vanaf het eerstvol-
gende congres minimaal twee maanden voor de
indieningsdatum van moties en amendementen, de
congresstukken te verspreiden. 

PREADVIES: AFWIJZEN
Nieuw voorstel: het Partijbestuur is van mening dat de
termijnen zoals deze tot op heden gehanteerd worden te
ruim zijn. De druk van de vele congressen beperkt de
voorbereidingstijd van de stukken nu al tot een nauwe-
lijks haalbaar minimum. Het Partijbestuur stelt dan ook
voor de toezending van de stukken met twee weken te
verkorten van elf naar negen weken voor het congres. De
amendeerperiode voor de afdelingen en het toezenden
van de beschrijvingsbrief wordt daarmee ieder met een
week verkort. Wel zal het Partijbestuur de afdelingen

volgens de daartoe reeds bestaande statutaire bepalin-
gen de afdelingen vroegtijdig op de hoogte blijven stel-
len van de congresdatum zodat de afdelingen ruim-
schoots tevoren de daartoe te organiseren algemene
ledenvergaderingen kunnen uitroepen.

Motie 30. Amsterdam Oud-Zuid 
Motie Amsterdam Oud-Zuid inzake de voorgenomen
instelling van regionale omgevingsdiensten
Het congres van de Partij van de Arbeid,
In vergadering bijeen op 14 en 15 maart 2009,
• Constaterende dat;

- de vergunningen op het gebied van bouwen, slo-
pen, milieu en aanverwante zaken voortaan
samenvallen in de zogenaamde WABO vergun-
ning (de WABO wetgeving is onlangs in de Eerste
Kamer aanvaard)

- Een commissie onder voorzitterschap van Dhr
Mans recent een rapport heeft uitgebracht over de
toekomst van toezicht en handhaving in
Nederland en daarbij heeft gepleit voor het instel-
len van regionale omgevingsdiensten voor hand-
having en toezicht op bijvoorbeeld de gebieden
milieu, bouw- en woningtoezicht

- Het kabinet, op voorstel van minister Cramer, het
rapport Mans heeft overgenomen en wil gaan
werken aan de invoering van omgevingsdiensten
op het niveau van de bestaande veiligheidsregio’s

- In de Eerste Kamer, bij de behandeling van de
WABO wetgeving, mede vanuit de PvdA fractie,
een motie heeft aangenomen die stelt dat geen
sprake kan zijn van verplichte invoering van een
omgevingsdienst voor vergunningverlening en
handhaving per veiligheidsregio met overdracht
van gemeentelijke taken;

- Lokale PvdA bestuurders, al dan niet via de VNG,
aangegeven hebben niets te zien in verplichte
centralisatie van handhaving en vergunningverle-
ning naar 25 omgevingsdiensten in de regio. 

• Overwegende dat;
- Vergunningverlening en handhaving voor milieu,

bouwen en wonen van oudsher een gemeentelijke
taak is

- Uitgangspunt van de WABO wetgeving was dat de
vergunningverlening op decentraal niveau gaat
plaats vinden in de gemeente als de eerste over-
heid

- de veiligheidsregio’s geen directe democratische
en beperkte bestuurlijke controle kennen en de
omgevingsdienst derhalve in een politiek/
bestuur lijk vacuum komt

- de discussie over omgevingsdiensten en de toe-
komst van vergunningverlening en handhaving in
de partij tot nu toe onvoldoende is gevoerd

- op dit moment diverse PvdA vertegenwoordigers
in kabinet, parlement, regionaal en lokaal bestuur
nog ernstig met elkaar van mening verschillen
over de rol, taak en bevoegdheden van de omge-
vingsdiensten en hun bestuurlijke ophanging.
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• Besluit
1. De discussie over omgevingsdiensten en de toe-

komst van vergunningverlening en handhaving in
de partij georganiseerd te voeren om tot een goed
model te komen.

2. Het PB te verzoeken deze discussie te organise-
ren voordat vervolgbeslissingen in kabinet en par-
lement genomen moeten worden.

En gaat over tot de orde van de dag 
PREADVIES: AFWIJZEN
De discussie over omgevingsdiensten speelt in de Tweede
en Eerste Kamer en is qua besluitvorming zodanig
gevorderd dat een breed partijdebat de onterechte illusie
wekt dat alles nog bespreekbaar zou zijn. Wij adviseren
belanghebbenden en geïnteresseerden met de Tweede en
Eerste Kamerfractie contact op te nemen en via die lijn
invloed uit te oefenen.
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