
Verslag van het Voorcongres van de PvdA op 19 november 2016 

Locatie: Parkstaete, Zeist 

Aanwezigen: zie presentielijst (43 ondertekenaars). 

 

1. Opening 

Jean Eigeman heet de aanwezigen welkom, met een speciaal welkom voor Wim Meijer, die namens 

de programmacommissie het verkiezingsprogramma toelichten. 

Eigeman memoreert dat de politieke orde heftig onder druk staat. De verkiezing van Trump een 

symptoom van een breed maatschappelijk verschijnsel. Er woedt een slag om het vertrouwen. We 

zullen nieuwe vormen moeten vinden om de democratie te redden, een democratie 4.0 zeg maar. 

 

2. Toelichting op het verkiezingsprogramma 

Wim Meijer licht het verkiezingsprogramma toe met een Powerpoint-presentatie. Deze kan op 

verzoek worden toegezonden. 

Esther-Mirjam Sent haakt hierop aan met een korte beschouwing op de economische aspecten van 

het verkiezingsprogramma. Het gaat nu redelijk goed met de economie en daardoor wordt het als 

thema minder belangrijk. Ook is er minder draagvlak voor bezuinigingen als het goed gaat. Dat is 

jammer, want juist als het goed gaat moet er bezuinigd worden en niet in tijden van crisis. 

Het verkiezingsprogramma heeft twee hoofdboodschappen: 1. zorg dat de taart grote wordt op een 

duurzame wijze en 2. verdeel de groei eerlijker. 

 

3. Bespreking wijzigingsvoorstellen 

De ingekomen wijzigingsvoorzetellen – in principe gaat het alleen om amendementen – worden 

besproken in vijf themagroepen. Hierna volgt een plenaire sessie onder leiding van Rita Weeda, 

waarin de themagroepvoorzitters rapporteren hoe er in de groep over de amendementen wordt 

gedacht. Dat leidt in vele gevallen tot scherpere formuleringen en in enkele gevallen tot een negatief 

stemadvies. Ten slotte stemmen de aanwezigen over de al dan niet hergeformuleerde 

amendementen.  

Aangenomen amendementen hoeven niet meer in de Ledenkamer te worden geplaatst om 100 likes 

te verzamelen, maar zullen rechtstreeks in het Stemlokaal worden geplaatst. Afgesproken wordt dat 

Wopke Veenstra de formuleringen aanpast, ze terugkoppelt indieners en zorgt voor plaatsing in het 

Stemlokaal. 

Voor de inhoudelijke bespreking van de amendementen wordt verwezen naar de bijlage, waarin ook 

de uitkomst van de stemmingen is vastgelegd. 


