
Aangepast Ordevoorstel 

Voorstel voor behandeling van mo5es 

We gaan de geagendeerde mo+es per agendapunt bespreken. Per agendapunt staan mo+es ter 
bespreking die een soortgelijke inhoud hebben. In totaal zijn er, conform het beoordelingskader, twee 
agendapunten. Agendapunt 1 gaat over linkse samenwerking. Hieronder worden 7 mo+es besproken, en 
vervolgens allemaal achter elkaar in stemming gebracht. Agendapunt 2 gaat over het proces rondom de 
forma+e. Hieronder wordt 1 mo+e besproken, en vervolgens in stemming gebracht. Per agendapunt 
voeren we dus eerst het gesprek over de mo+es, waarna de stemmingen over alle mo+es achter elkaar 
plaatsvinden. 

Samengevoegde mo5es 

In het aDandelingsvoorstel werd benoemd dat het presidium contact op zou nemen met indieners van 
mo+es met een soortgelijke strekking. Uit dit contact is voortgekomen dat de volgende mo+es worden 
samengevoegd, en in aangepaste vorm voorgelegd aan de leden van de PvdA: 

• Samengevoegde mo+e 1 – “Niet Formeren met de VVD onder leiding van Mark RuPe”. 
Samenvoeging van mo+e 7 (‘Regeer een andere keer’) en van mo+e 9 (‘Mo+e “Stop de 
forma+epogingen met de VVD onder leiding van Mark RuPe”). (mo+etekst bijgevoegd). 

• Samengevoegde mo+e 2 – “Niet formeren met Mark RuPe”. Samenvoeging van mo+e 5 
(‘Deelname RuPe IV’) en mo+e 8 (‘Wel deelname zonder RuPe’). 

De indieners van samengevoegde mo+e 2 hebben echter besloten om hun samengevoegde mo+e terug 
te trekken, ten gunste van samengevoegde mo+e 1.  

Verder heeY de indiener van mo+e 10 (‘Nieuwe Verkiezingen’) bij het presidium aangegeven de mo+e 
terug te trekken. Dat lijdt tot de volgende vergadervolgorde: 

Agendapunt 1: Linkse Samenwerking  

1. Linkse Samenwerking (Par+jbestuur) 

2. Jonge Socialisten – Samenvoeging Tweede Kamerfrac+es na forma+e (Andrej van den Hout) 

3. RoodGroene Mo+e I – Samen Formeren met GroenLinks (Frank van de Wolde) 

4. RoodGroene Mo+e II – Frac+efusie (Frank van de Wolde) 

5. Een Sterke PvdA (Mats Bergman) 

6. Frac+efusie Onmogelijk (Yuri Nikerk) 

7. Laat links het spel bepalen en niet de knikkers zijn (Eric Hercules)  

Agendapunt 2 Proces van de forma5e 

8. Niet Formeren met de VVD onder leiding van Mark RuPe (Maarten Wiedemeijer)  

Samengevoegde motie!



Indieners: Maarten Wiedemeijer, Bas Torenvliet, Wilco Bos, Yuri Nikerk 

Behandelen: JA 

Mo>etekst: 

De Par+j van de Arbeid, in de spoedeisende Ledenraad bijeen op zaterdag 28 augustus 2021, 

Overwegende dat: 

• de Tweede Kamerfrac+e zich construc+ef heeY opgesteld in het forma+eproces en bereid is te 
onderhandelen over een mogelijk kabinet van VVD-D66-CDA-PvdA-GroenLinks; 

• de Par+j van de Arbeid en GroenLinks voor de verkiezingen aangegeven hebben niet zonder een 
andere linkse par+j in het kabinet te stappen; 

• er in de samenleving een sen+ment heerst dat poli+ek rechts de verkiezingen gewonnen heeY; 

• deelname aan landsbestuur een middel is en niet een doel op zich; 

Constaterende dat: 

• de inhoudelijke verschillen met de VVD enorm zijn en de VVD geen oplossingen heeY voor de 
grote uitdagingen deze +jd, zoals betaalbaar wonen, gelijke kansen, een duurzame toekomst en 
de toenemende ongelijkheid; 

• de VVD reeds 5 maanden aangeeY niet met 2 linkse par+jen te willen regeren en dat deze eis 
niet verenigbaar is met de PvdA beloYe om alleen plaats te nemen in een regering met minimaal 
1 andere linkse par+j;  

• eerdere regeringsdeelname met de VVD omvangrijke nega+eve consequen+es kende voor zowel 
Nederland als de PvdA zelf (2012-2017); 

• ondanks de construc+eve en crea+eve opstelling van de Par+j van de Arbeid er geen 
toenadering vanuit de VVD en het CDA lijkt te komen; 

Verzoekt: 

(de onderhandelaars van) de Tweede Kamerfrac+e om niet langer forma+epogingen met de VVD onder 
leiding van Mark RuPe te ondernemen 

En gaat over tot de orde van de dag. 


