
VERGADERORDE EN AFHANDELINGSVOORSTEL POLITIEKE LEDENRAAD, 2 OKTOBER 2021 

 

Vergaderorde formeel programma Politieke Ledenraad 2 oktober 2021 

- Teststemming 

- Vaststelling agenda 

- Afhandelingsvoorstel moties (M1 t/m M5) 

- Sluiting 

 
Afhandelingsvoorstel moties 
 
Tussen 10 en 24 september zijn de leden van de PvdA in de gelegenheid geweest in de Ledenkamer 
moties gericht aan het Partijbestuur en/of de Tweede Kamerfractie in te dienen. Om voor een 
stemming onder de leden in het Stemlokaal in aanmerking te komen, moest een motie ten minste 
100 steunbetuigingen hebben. Voorts hanteerde het presidium het volgende beoordelingskader om 
te bepalen of een motie in aanmerking kwam voor behandeling tijdens de Politieke Ledenraad: 
 

1. Aangezien voorstellen over de onderwerpen kabinetsformatie en linkse samenwerking reeds 
tijdens de Politieke Ledenraad van 28 augustus j.l. zijn behandeld en de uitkomsten daarvan 
nu de leidraad vormen voor fractie en partijbestuur, worden moties over dezelfde 
onderwerpen niet opnieuw in behandeling genomen. 

2. Een motie moet voldoen aan de kwaliteitseisen van een goede motie, in het bijzonder: een 
duidelijk, zelfstandig leesbaar en uit één oproep bestaand dictum, waaruit duidelijk blijkt aan 
wie de oproep is gericht. 

 
Dit beoordelingskader is gecommuniceerd via de Ledenkamer.  
 
Het Presidium heeft contact gezocht met indieners wier moties om welke reden dan ook buiten het 
beoordelingskader vielen. Dit heeft tot resultaat gehad dat sommige moties in aangepaste vorm 
alsnog tot de Ledenkamer werden toegelaten en dat anderen ervoor kozen hun motie in te trekken. 
 
In totaal zijn via de Ledenkamer 33 moties ingediend. Daarvan hebben 5 moties het benodigde aantal 
van 100 steunbetuigingen gehaald. Deze liggen allen ter bespreking voor de Ledenraad.  
 
Van 28 tot 30 september is er in het Stemlokaal gestemd over de moties die in de Ledenkamer ten 
minste 100 steunbetuigingen hebben gekregen. 805 leden hebben gebruikgemaakt van hun stem. 
 
Het Presidium heeft de uitslag van het Stemlokaal bekeken en doet het volgende voorstel voor de 
afhandeling van de moties tijdens de Politieke Ledenraad: 

• Alle moties waarbij het verschil tussen de voor- en tegenstemmen groter is dan 15%-punt, 
worden als hamerstuk behandeld. 

• De moties waar het verschil kleiner is worden in ieder geval in stemming gebracht. 

• Overigens kan het partijbestuur ervoor kiezen een bepaalde motie toch in behandeling te 
brengen. 

• Het uitgewerkte afhandelingsvoorstel komt, zoals op alle congressen en politieke ledenraden, bij 
de opening van de Politieke Ledenraad aan de orde. 

• Opmerking: bij de uitslag kan het voorkomen dat de optelsom van de percentages op 99 of 101% 
uitkomt. Dit heeft te maken met het afronden en vervolgens optellen van de percentages. 

 



Nr. Titel % Voor % Tegen % Blanco Bespreken 

M1 Nood voor kraken 76,0% 17,0% 6,9% Nee 

M2 Steun de Raadsleden 87,1% 5,6% 7,3% Nee 

M3 Nieuw studiefinancieringsstelsel, en wel 
nu! 

90,5% 5,5% 4,0% Nee 

M4 Links schaduwkabinet 73,6% 14,0% 12,4% Nee 

M5 Ter Behoud van Bestaanszekerheid als 
kernboodschap van de Partij 

85,0% 5,3% 9,7% Nee 

 
  



 

  

 
 
Motie M1 
 
Indiener(s): 
Jonge Socialisten - Andrej van Hout, via Ledenkamer 
 
Motie: 
Nood voor Kraken  
 
Tekst: 
De Partij van de Arbeid, bijeen tijdens de hybride Ledenraad (online en offline) op 2 
oktober 2021, 
 
Overwegende dat: 
 
- we een woningprobleem hebben dat zo snel mogelijk moet worden opgelost; 
- het niet te verkopen is dat er zo veel daklozen zijn in één van de meest welvarende 
landen van de wereld; 
- de legale woningmarkt moreel criminele gevolgen teweegbrengt; 
- gebouwen die leeg staan beschikbaar moeten zijn voor hen die geen dak boven hun 
hoofd hebben. 
 
Constaterende dat: 
 
- we ons in de grootste wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog begeven; 
- het aantal daklozen in Nederland de pan uit schieten; 
- beleggers de woningmarkt terroriseren; 
- er volgens het CBS meer dan 90.000 gebouwen leeg staan; 
- er in Nederland bijna 40.000 daklozen zijn. 
 
Verzoekt de Tweede Kamerfractie om: 
zich in te zetten voor het versoepelen van de regels voor het kraken van lang 
leegstaande gebouwen 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Advies Tweede Kamer fractie: 
De gang van zaken waarbij beleggers woningen opkopen en die vervolgens leeg laten 
staan terwijl we in een wooncrisis zitten is onacceptabel. Terecht is hier bij het 
woonprotest ook aandacht voor gevraagd. Kraken kan helpen om onderdak te bieden 
aan mensen en druk te zetten op foute pandjesbazen. De huidige regels zijn in onze 
ogen te streng. Het recentelijk aangescherpte kraakverbod door VVD en CDA kon ook 
niet op onze steun rekenen.  Daarom kunnen we aansluiten bij de wens om die regels 
te versoepelen en de motie omarmen. 
 
 
 
 
  



Motie M2 
 
Indiener(s): 
Jonge Socialisten - Andrej van Hout via de Ledenkamer 
 
Motie: 
Steun de Raadsleden  
 
Tekst: 
De Partij van de Arbeid, bijeen tijdens de hybride Ledenraad (online en offline) op 2 
oktober 2021, 
 
Overwegende dat: 
 
- gemeenteraadsleden een grote rol spelen in het functioneren van de lokale 
democratie en -overheidstaken; 
- gemeenteraadsleden ook de in de gelegenheid moeten worden gesteld om die rol in 
te vullen; 
- die gelegenheid nu niet wordt geboden. 
 
Constaterende dat: 
 
- de gemeenteraad sinds de decentralisatie belast is met jeugdzorg, werk en inkomen 
en zorg; 
- gemeenteraadsleden het college van b&w moet controleren op deze extra taken, 
bovenop het werk dat ze al hadden; 
- gemeenteraadsleden hiervoor meer kennis en tijd nodig hebben dan voor de 
decentralisatie; 
- gemeenteraadsleden niet of nauwelijks extra kennis, tijd en ondersteuning krijgen. 
 
Verzoekt de Tweede Kamerfractie om: 
zich hard te maken voor een verhoging van het budget voor de ondersteuning van 
gemeenteraadsfracties, alsmede een verhoging van de financiële compensatie voor 
gemeenteraadsleden en burgerraadsleden. 
 
Advies Tweede Kamerfractie: 
Deze motie kan de Tweede Kamerfractie omarmen. Zeggenschap over wat er gebeurt 
in je stad, buurt of straat vinden we als Partij van de Arbeid ontzettend belangrijk. 
Daarom vinden we het belangrijk dat raadsleden goed geïnformeerd zijn over wat er 
leeft bij de inwoners van hun gemeente. Nu steeds meer taken op het bord komen van 
de gemeentes wordt de lokale politiek bovendien steeds belangrijker en krijgen 
raadsleden het drukker en drukker. Tegelijkertijd zien we in kleine gemeentes dat het 
steeds moeilijker wordt om raadsleden te vinden. De onkostenvergoeding van 
raadsleden moet dus omhoog en moet er meer geld komen voor ondersteuning. De 
inzet van deze motie gaat ons dus aan het hart en kunnen we van harte ondersteunen. 
 
 
  

 

  



Motie M3 
 
Indiener(s): 
Jonge Socialisten - Andrej van Hout via de Ledenkamer 
 
Motie:  
Nieuw studiefinancieringsstelsel, en wel nu! 
 
Tekst: 
De Partij van de Arbeid, bijeen tijdens de hybride Ledenraad (online en offline) op 2 
oktober 2021, 
 
Overwegende dat: 
 
- jongeren de toekomst van onze maatschappij vormen; 
- onze maatschappij een sterke basis nodig heeft; 
- het creëren van een schuldengeneratie onze maatschappij ontwricht; 
- we een studiefinancieringsstelsel nodig hebben dat jongeren een sterke basis kan 
bieden; 
- er gebruik moet worden gemaakt van het actuele politieke landschap. 
 
Constaterende dat: 
 
- jaarlijks duizenden jongeren beginnen met studeren; 
- deze studenten door het leenstelsel een torenhoge schuld te wachten staat; 
- huidige studenten deze studieschuld al opbouwen of hebben opgebouwd; 
- er een grote groep jongeren is die aan het volwassen leven begint met een 
gigantische schuld; 
- schulden zorgen voor stress, mentale problemen, en een achterstand op de 
woningmarkt; 
- alle partijen in de Tweede Kamer, op de VVD na, tegen het huidige leenstelsel zijn. 
 
Verzoekt de Tweede Kamerfractie om: 
samen met de andere partijen vóór Prinsjesdag 2022 te komen met een nieuw 
onderwijsfinancieringsstelsel en een compensatieregeling voor studenten die in het 
huidige leenstelsel studeren of hebben gestudeerd. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Advies Tweede Kamerfractie: 
Deze motie kan de Tweede Kamerfractie omarmen. Jongeren hebben last van 
onzekerheid, prestatiedruk en hoge schulden. Daarom willen we de basisbeurs 
opnieuw invoeren. Ook willen we studenten die onder het leenstelsel vielen, 
compenseren. In het verkiezingsprogramma en de doorrekening doet de PvdA daar 
concrete voorstellen voor. De komende maanden gaan we ons ervoor inzetten die te 
realiseren. Daarbij zullen we proberen breed samen te werken met andere partijen. 
  

 

  



Motie M4 
 
Indiener(s): 
Bert Veenstra (Linksom in de PvdA) via de Ledenkamer 
 
Motie: 
Links Schaduwkabinet  
 
Tekst: 

De Partij van de Arbeid, bijeen tijdens de hybride Ledenraad (online en offline) op 2 
oktober 2021, - 
 
Overwegende dat: 
 
- deelname van de combinatie PvdA/GL aan een meerderheidskabinet zonder 
inhoudelijk gesprek door VVD en CDA is afgewezen; 
 
- Lilianne Ploumen en Jesse Klaver terecht iedere gedoogsteun aan een rechts 
minderheidskabinet hebben afgewezen; 
 
- de eenheid op links met ook de SP weer hersteld kan en moet worden. 
 
Verzoekt: 
Roept onze Tweede Kamerfractie op om zo snel mogelijk een links schaduwkabinet te 
vormen, gebaseerd op een links alternatief regeerakkoord tussen tenminste PvdA, GL 
én SP waarin zichtbare alternatieven voor rechts neoliberaal beleid zijn opgenomen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Advies Tweede Kamerfractie: 
Deze motie is in lijn met de inzet van de Tweede Kamerfractie. De afgelopen weken 
heeft de Tweede Kamerfractie al vergaande stappen gezet om nauw samen te werken 
met GroenLinks tijdens de formatie. Ook in de oppositie wil de fractie die 
samenwerking verstevigen. Zo kunnen we een krachtig, links geluid laten horen. 
Tijdens de vorige Politieke Ledenraad hebben we afgesproken om met de partij in 
gesprek te gaan over de vraag hoe we brede linkse samenwerking gaan vormgeven. 
Vorming van een links schaduwkabinet is een serieuze optie. Ook tegenover het 
kabinet Rutte 3 hebben PvdA, GroenLinks en SP een alternatief, links regeerakkoord 
gepresenteerd. De fractie wil de voorstellen in de motie serieus onderzoeken en die 
betrekken bij het onderzoek naar het verstevigen van de samenwerking op links. 
Daarom wil de fractie de motie graag omarmen.  
  
 

 

  



Motie M5 
 
Indiener(s): 
David Richard Michels via de Ledenkamer 
 
Motie: 
Ter behoud van Bestaanszekerheid als kernboodschap van de Partij 
 
Tekst: 
 
De Partij van de Arbeid, bijeen tijdens de hybride Ledenraad (online en offline) op 2 
oktober 2021,  
 
Overwegende dat er op 17-09-2021 een rapport is verschenen dat bepleit een andere 
kernboodschap uit te dragen voor de partij: 
 
Constaterende dat bestaanszekerheid voor iedereen van belang is en met het oog op 
klimaatverandering, de woningnood, dreigende nood in zorg, intolerantie naar hen 
met een immigratieachtergrond en/of andere religie misschien nog nooit zo'n 
belangrijke en waardevolle boodschap is geweest als nu en altijd de kernboodschap 
van de Sociaal Democratie dient te zijn: 
 
Verzoekt het Partijbestuur: 
om Bestaanszekerheid als kernboodschap juist uit te blijven dragen en er vol voor te 
gaan, lokaal, nationaal en op Europees niveau. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Toelichting Partijbestuur: 
Bestaanszekerheid staat bovenaan in ons beginselmanifest en is een belangrijke 
dragende waarde en een belangrijk uitgangspunt van de PvdA. Dat is altijd zo geweest 
en dat zal ook zo blijven. Dat zullen we blijven uitdragen en communicatief en politiek 
vertalen in boodschappen en politieke inzet. Met deze interpretatie kan het 
Partijbestuur de motie omarmen. 
  
 

 


