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Amsterdam, 31 mei 2010
Beste partijgenoten,
De oproep in mijn column in het mei‐nummer van het GroenLinks Magazine om te protesteren
tegen de reglementaire verplichting in de kandidaatstellingsprocedure om niet een lijst maar
blokken ‘kandidaten’ voor te stellen, heeft opmerkelijk veel respons opgeleverd. Ik heb daar in
mijn laatste column met genoegen melding van gemaakt.
Ik leg, mede namens al de partijgenoten die gereageerd hebben (inmiddels zo’n 135 leden, plus
Dwars), de kwestie graag voor aan de GroenLinks‐autoriteiten. Bijgaand treft u een motie aan
waarin wij het partijbestuur willen opdragen om de procedure zo te wijzigen dat er weer sprake
is van een door kandidatencommissies voorgestelde volgordelijke lijst. Ons voornemen is om
deze motie bij een eerst volgend congres in te dienen en in stemming te brengen. We gaan
ervan uit dat het congrespresidium na ontvangst van deze brief deze motie bij die gelegenheid
agendeert.
Het is natuurlijk denkbaar dat een dergelijke stemming niet nodig is, omdat partijraad en
partijbestuur eerder initiatief nemen om de procedure in de door ons voorgestelde richting te
veranderen. De ondertekenaars zouden een dergelijk initiatief zeer toejuichen.
Ten overvloede: het is niet onze bedoeling om het congres (of ledenvergaderingen) buitenspel
te zetten. Wat wij willen is een beter evenwicht realiseren tussen de deskundige voorbereiding
en de uiteindelijke vaststelling. Het bloksysteem zit dat evenwicht aantoonbaar in de weg.
Er zijn overigens veel manieren denkbaar om de informatievoorziening over kandidaten te
verbeteren, zodat zij minder afhankelijk zijn van een voorstelpraatje van twee minuten. Het
afschaffen van de blokverplichting zou wat de ondertekenaars betreft ook gepaard moeten
gaan met op dit punt betere voorzieningen te treffen. Om die reden nodigt de motie het
partijbestuur ook uit om met het schrappen van de blokverplichting verbeteringen en
vernieuwingen in de kandidaatstellingsprocedure voor te stellen.
In afwachting van een reactie, tekent,
namens de ondertekenaars van de motie,

Jos van der Lans
Feike de Boerlaan 31 – 1019 KS Amsterdam – Tel.: 020 4194657 – email: info@josvdlans.nl

Antiblokken‐motie

Het Congres/partijraad van GroenLinks,
constateert
-

dat er binnen de partij grote onvrede bestaat over de procedure met betrekking tot het
verkiezen van kandidaten voor vertegenwoordigende lichamen;
dat die onvrede zich vooral richt op het feit dat de procedure te weinig recht doet aan de
zorgvuldige en uitvoerige voorbereiding door kandidatencommissies;
dat het samenstellen van evenwichtig samengestelde lijsten met een juiste mix van
vernieuwing, deskundigheid en diversiteit daardoor wordt bemoeilijkt;
dat het zogeheten bloksysteem daarvoor als grootste obstakel wordt ervaren;

● draagt het partijbestuur op het congres/partijraad zo snel mogelijk een voorstel voor te
leggen waarin aan deze bezwaren tegemoet wordt gekomen, waarbij het uitgangspunt is dat
kandidatencommissies de bevoegdheid moeten krijgen om met een beargumenteerde
volgordelijke kandidatenlijst te komen zonder de verplichting om daarbinnen groepen/blokken
te formeren;
● geeft provinciale afdelingen de ruimte om bij de samenstelling en verkiezingen van de
kandidatenlijsten voor de verkiezing van de provinciale staten in 2011 af te wijken van de thans
voorgeschreven procedure;
● stelt het partijbestuur in de gelegenheid om in dit voorstel waar mogelijke andere
vernieuwingen en verbeteringen van de procedure te betrekken,

en gaat over tot de dagelijkse orde van de politiek.
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