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Nieuwe

afdelingen
Een verzoek van partijgenoten
uit Noordwijk om afdeling te
worden, is voor advies doorgestuurd naar de commissie Afdelingen. In januari neemt de
Partijraad een beslissing. Een
verzoek vanuit Reiderland is
ook in handen van de commissie Afdelingen gegeven, met
dien verstande dat bij een positief advies de toelating van
Reiderland al (met terugwerkende kracht) ingaat op 11
september 1999. Deze uitzondering op de regel wordt gemaakt vanwege de lange tijd
die al er verstreken is sedert
het toelatingsverzoek werd
ingediend bij de Partijraad.
Op voorstel van de afdeling
Horst is Venray toegelaten als
volwaardige afdeling. De verzoeken van de afdelingen Arnhem en Utrecht om in respectievelijk Apeldoorn en Amersfoort een afdeling in oprichting te maken , zijn doorgestuurd naar de commissie Afdelingen. Bij een positieve beoordeling wordt de status van
afdeling i.o. direct toegekend.
Om onnodig tijdverlies te voorkomen is afgesproken dat verzoeken om nieuwe afdelingen
toe te laten tot de Partijraad
voortaan direct doorgestuurd
worden naar de commissie,
zodat die al kan adviseren op
de eerstvolgende partijraadsvergadering. Voor alle verzoeken en beroepsschriften aan
de partijraad geldt: adresseren aan de secretaris, Nico
Heijmans.
De Partijraad telt op dit moment 77 toegelaten afdelingen .
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De goede kant op
Het was een positieve balans die partijvoorzitter Jan Marijnissen opmaakte op de Partijraad. 'We hebben op het
achtste congres goede besluiten genomen en uitvoering daarvan voortvarend ter hand genomen. De afdelingsscholingen zijn in gang gezet.
Het afdelingsondersteuningsteam
begint vorm te krijgen , de organisatie is redelijk op orde en we hebben
met Heel de mens een prima stuk om ook inhoudelijk de puntjes op de i te zetten . Met de campagne Nieuwe eeuw, schone lei versterken we verder de sympathie voor de SP en zetten we die ook
om in ledengroei. En met het Plan van jeugd manifesteren we ons op een heel belangrijk terrein.'
'De nieuwe Kamerfractie is het eerste jaar prima
doorgekomen,' concludeerde Marijnissen verder.
'De nieuwe mensen hebben er veel energie in gestoken goed ingewerkt te raken. Dat werpt zijn
vruchten af. Daarnaast hebben we zoj uist ons
Haagse P( olitiek)-team met een aantal nieuwe me-

dewerkers uitgebreid . Ook daardoor
kunnen we ons werk beter doen .'
De strategie van de fractie blijft gericht op het versterken van de oppositie, met als centrale thema de tweedeling. In tactisch opzicht stelde de
partijvoorzitter een aanpassing voor.
'We blijven de stem geven aan de
mensen die verontwaardigd zijn over
de ellende die uitgestort wordt over een
deel van de bevolki ng. Maar we voegen
er wat aan toe. We gaan ook met eigen plannen
laten zien dat je zelfs binnen de huidige verhoudingen andere keuzes kunt maken. Dat versterkt
de geloofwaardigheid van onze oppositie en
maakt ons ook voor andere groepen interessant.
Voorbeelden van de nieuwe werkwijze zijn
bijvoorbeeld het voorstel om de kinderbijs lag
inkomensafhankelijk te maken en ons alternatieve belastingplan dat in het Algemeen Dagblad
heel fraai als kop kreeg: SP daagt PvdA uit met
links plan.'

Politieke werkgroepen ingesteld
De partij heeft tien politieke
werkgroepen ingesteld. De
werkgroepen gaan zich bezighouden met de ontwikkeling
van standpunten over belangrijke politieke thema' s. De
bevind ingen van de werkgroepen kunnen de Kamerfractie
helpen bij haar werk. Verder
kunnen
de
werkgroepen
thematische discussies in de
Partijraad voorbereiden. Mensen die interesse hebben in, en
kennis van één van de onderwerpen , kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de verantwoordelijke voor de betreffende werkgroep (opsturen naar
Vijverhofstraat 65 , 3032 SC
Rotterdam) .

Spanning

30

september

0

Eerste, tweede, derde wereld, één wereld:
Johan van den Hout
f) Economie en overheid:
Ewout I rrgang
Q Mens, mj!ieu en ruimte:
Paulus Jansen
0 Onderwijs en educatie:
Harry van Bommel
0 Kunst en cultuur:
Hans van Leeuwen
0 Mens en gezondheid:
Jneke Palm
0 Democratie en rechten van de mens :
Agnes Kant
0 Tweedeling en armoede:
Jan de Wit
0 Minderheden:
Agnes Kant
4I!) Huisvesting:
Remi Poppe
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