
LEDENVERGADERING 

9 NOVEMBER 
 

AGENDA 

 

1. Opening  en mededelingen 

2. Instellen stembureau 

3. Verkiezing bestuurslid  

4. Vaststellen kandidatenlijst gemeenteraad 2014 

 

PAUZE 

 

5. Uitslag kandidatenlijst verkiezing 

6. Vaststellen verkiezingsprogramma 

7. Brainstormen over campagne 

8. sluiting en Slotwoord door de lijsttrekker 

 

 

Dorpshuis de Batavier 

Batavierlaan 2 Nieuwerkerk aan den Ijssel 

Aanvang 13:00 uur 

 

 

ZUIDPLAS  SPEERPUNTEN
Voor leden en geïnteresseerden in  Oud Verlaat – Moordrecht – Zevenhuizen – Nieuwerkerk aan den Ijssel – Moerkapelle

SP afdeling Zuidplas   Klein Hitland 154 2911 BR Nieuwerkerk aan den IJssel – zuidplas@sp.nl - http://zuidplas.sp.nl - 06-24256855



Agendapunt 1 en 2  Opening  en Instellen stembureauAgendapunt 1 en 2  Opening  en Instellen stembureauAgendapunt 1 en 2  Opening  en Instellen stembureauAgendapunt 1 en 2  Opening  en Instellen stembureau    
 

Er moet zowel voor agendapunt 3 als 4 schriftelijk gestemd worden.  Om dit eerlijk te laten verlopen zal de 

voorzitter van de vergadering 3 mensen uit de vergadering vragen om vrijwillig als stembureau dienst te nemen en 

het aantal stemmen te tellen conform de statuten van de SP.  

Agendapunt 3 : Wijziging bestuur 
 

Bestuurslid Tilly Reichardt is verhuisd naar het verre oosten om dichter bij haar dochter en kleinkind te gaan 

wonen. Ze is heel blij dat ze nu een woning aldaar heeft kunnen betrekken maar heeft hierdoor als bestuurslid 

moeten aftreden. We vinden het erg jammer dat Tilly vertrok, maar we begrijpen haar heel erg goed. We wensen 

haar het allerbeste en danken haar voor haar inzet. 

 

Als vervanger van Tilly als algemeen bestuurslid wil het bestuur Renny Klasen voordragen. Renny is al een tijd 

actief voor de SP en zal zich op de vergadering voorstellen.  We hopen dat de leden met de voordracht uit bestuur 

willen instemmen.  

 

Agendapunt 4 Kandidatenlijst SP Zuidplas 
 

Het bestuur heeft besloten om de de onderstaande kandidatenlijst aan de ledenvergadering aan te bieden. 

Deze lijst is tot stand gebracht door de commissie onder leiding van Lydia Reicher, Renny Klasen en Adri 

Woudstra. Het bestuur heeft deze lijst zonder wijzigingen overgenomen. Op de ledenvergadering zal de keuze 

door de commissie worden toegelicht : 

 

De top 10 van de lijst :  
Nr Naam    

1 André Muller Nieuwerkerk a/d IJssel 

 

Muller (43) is sinds 2010 raadslid voor de SP, was hiervoor 

afdelingsvoorzitter. Hij is werkzaam in de ICT, woont samen en 

heeft twee dochters en een zoon.  

2 Jan Baas Nieuwerkerk a/d IJssel 

 

Baas (50) is fractieadviseur sinds 2010 en vice voorzitter. Hij is 

al meer dan 10 jaar actief in Nieuwerkerk aan den Ijssel voor 

de SP.  

3 Adri Woudstra Nieuwerkerk a/d IJssel 

 

Woudstra (59) werkt in het onderwijs en ze is fractieadviseur 

Decentralisaties voor de SP sinds 2011.  

4 Bas Stalpers Nieuwerkerk a/d IJssel 

 

Stalpers (26) weet alles van verkoop van electronica en doet 

sinds 2009 de scholingen van de SP Zuidplas 

5 Diny Borrmann Nieuwerkerk a/d IJssel 

 

Borrmann (61) is een duizendpoot binnen de SP, naast lid van 

de fractie is ze ook organisatie secretaris 



6 Lydia Reicher Nieuwerkerk a/d IJssel 

 

Reicher (37) is sinds 2010 afdelingsvoorzitter in Zuidplas en 

ook maakt ze deel uit van de fractie.  

7 Dennis Nell Nieuwerkerk a/d IJssel 

 

Nell (23) is aanstormend jong talent van de SP, wil zich met 

jongeren bezig houden en is hovenier van beroep 

8 Anne Verzijl Moordrecht 

 

Verzijl (60) is bestuurslid van de SP Zuidplas en houdt zich met 

de acties bezig. Ook actief in vakbond en voor vluchtelingen 

9 Renny Klasen Nieuwerkerk a/d IJssel 

 

Klasen (80) is jong van geest en hart. Ze heeft Tilly tijdelijk 

vervangen in het bestuur. 

10 Reneé Daniels Zevenhuizen 

 

Daniels (47) is ondernemer en is al jaren actief voor de SP in 

Zevenhuizen. 

 

Nummers 11 t/m 23 

 

11 Walther Micke Moerkapelle 

12 Rob Belterman Nieuwerkerk a/d IJssel 

13 Remond Zimmermann Nieuwerkerk a/d IJssel 

14 Theo de Vette Nieuwerkerk a/d IJssel 

15 Jan van Grootveld Nieuwerkerk a/d IJssel 

16 Krista van de Lans Nieuwerkerk a/d IJssel 

17 Michel Lacroix Nieuwerkerk a/d IJssel 

18 Micky van Dieren Moordrecht 

19 Wilkin de boer Nieuwerkerk a/d IJssel 

20 Wim van Elswijk Zevenhuizen 

21 Mas de Wit Nieuwerkerk a/d IJssel 

22 René Mullenders Nieuwerkerk a/d IJssel 

23 Dick Elskamp Moerkapelle 

 

 

Spelregels verkiezing: 

• Indien iemand zich kandidaat wil stellen zal hij of zij dit tegen iemand op de lijst moeten doen, dat wil zeggen dat de 

kandidaatstelling zich tegenkandidaat stelt tegen iemand op de lijst.  

• Leden kunnen een amendement indienen om mensen te wisselen van plaats op de lijst. 

• Spelregels voor amendementen op de kandidatenlijst : 

o Indiener amendement moet lid zijn van de SP op 1-4-2013 en dit nog steeds zijn 

o Indiener moet woonachtig zijn of voornemens dit te gaan doen, in de gemeente Zuidplas 

o Indiener moet de afdrachtsregeling van de SP onderschrijven  

o Indiener moet amendement voor 6 november 2013 dit inleveren met motivatie waarom. Dit kan op het 

emailadres zuidplas@sp.nl.  Op de vergadering worden kandidaatsamendementen niet meer in behandeling 

genomen! 



o Indiener van amendement moet zichzelf op ledenvergadering kunnen voorstellen 

• Amendementen worden voor de kandidatenlijst in stemming gebracht voorafgaand stemming over de lijst.  

• Een wisselingsamendement wordt aangenomen als het 50% +1 van het aantal uitgebrachte stemmen heeft 

verkregen.  

• Tegenkandidaatamendementen worden in de kandidatenlijst opgenomen als deze is aangenomen.  

• Een ieder op de kandidatenlijst is verkozen indien hij/zij 50% +1 van het aantal uitgebrachte stemmen heeft 

verkregen. 

• Stemming vindt altijd schriftelijk plaats. 

 

Na stemming op de algemene ledenvergadering is de kandidatenlijst definitief! 

 

AgendaAgendaAgendaAgendapunt 5 : Uitslag kandidatenlijst verkiezingpunt 5 : Uitslag kandidatenlijst verkiezingpunt 5 : Uitslag kandidatenlijst verkiezingpunt 5 : Uitslag kandidatenlijst verkiezing    
 

De kiescommissie zal uitslag bekend maken van de schriftelijke stemming. Op dat moment wordt de definitieve 

kandidatenlijst vastgesteld welke begin 2014 bij de gemeente wordt ingediend. Deze lijst zal daarna ook in een 

persbericht naar de media worden gestuurd.  

 

Agendapunt 6 : Vaststellen verkiezingsprogramma 
 

De aankomende weken wordt er hard gewerkt aan een verkiezingsprogramma en er is ook nog een extra discussie 

avond voor de leden om hierin alvast het programma door te nemen. Op de ledenvergadering wordt het 

definitieve programma vastgesteld, met uitzondering van een mandaat aan de afdelingsvergadering om 

wijzigingen toe te mogen passen die de actualiteit vragen. Hierbij kan gedacht worden aan de Decentralisaties van 

de zorg, jongeren, grondontwikkelingen of andere grote wijzigingen. Wel zal de ledenvergadering ook hierover 

stemmen. 

 

Tijdens de ALV zal het programma kort doorlopen worden en kunnen nog wijzigingen worden doorgevoerd via 

amendementen. Deze dienen uiterlijk 6 november 2013 via zuidplas@sp.nl of op ons postadres ingediend te zijn.  

Volgorde van stemming is alsvolgt : 

1) Amendementen op programma 

2) Programma als geheel 

3) Speerpunten 

4) Mandaat aan afdelingsvergadering voor aanpassingen. 

 

Leden die het programma willen hebben en niet in de mailinglijst zitten 

kunnen dit aanvragen via email of telefoon. 

 

Zie ook verder in de speerpunten over het verkiezingsprogramma 

 Agendapunt 7 : Brainstormen campagne 
 

De aanwezige leden vragen we om te gaan brainstormen over de campagne die er aankomt. Wat worden de 

belangrijkste punten, wanneer gaan we wat doen en hoe kunnen we het beste de kiezer (en de thuisblijvers) naar 

de stembus lokken om SP te stemmen.  



Agendapunt 8 : sluiting en slotwoord lijsttrekker 
 

De net verkozen lijsttrekker zal een slotwoord houden naar de aanwezige leden. Verwachte eindtijd van de 

vergadering zal rond 15:30 uur zijn. 

 

Contact? 
Lydia Reicher (afdelingsvoorzitster)  

p/a Klein Hitland 154 

2911 BR Nieuwerkerk aan den IJssel 

06-24256855 

Zuidplas@sp.nl 

André Muller (raadslid) 

Vikingrade 22 

2912 PM Nieuwerkerk aanden IJssel 

0180-315045 

a.muller@zuidplas.nl 

Webmaster 

webmasternieuwerkerk@sp.nl 

Kopij SPeerpunten 

krissie@caki.nl 

Agenda SP Zuidplas  
 

21 okt  Bestuur en fractievergadering (openbaar) 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

28 okt Voorbereiding verkiezingsprogramma 20:00 uur Batavier, Nieuwerkerk 

9 nov ALGEMENE LEDENVERGADERING 13:00 uur Batavier, Nieuwerkerk 

18 Nov  Bestuur en fractievergadering (openbaar) 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

25 nov Scholingsavond : Campagnevoeren 20:00 uur Batavier, Nieuwerkerk 

9 dec Bestuur en fractievergadering (openbaar) 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

16 dec Afdelingsvergadering  (voor iedereen) 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

 

 

Donaties aan onze verkiezingspot zijn ook welkom : 
 

Rekening nr. 16.03.79.601 tnv SP afdeling Zuidplas 

VOORBEREIDING VERKIEZINGSPROGRAMMA 
  

Op MAANDAGAVOND 28 oktober is er in de Batavier in Nieuwerkerk om 20:00 uur een voorbereiding van 

het verkiezingsprogramma. Uiterlijk 21 oktober worden de concepten aan de leden beschikbaargesteld.  

Doelstelling is om ook vanuit het bestuur uitleg te geven over het programma. 

 

Aan de hand van de discussie zal het bestuur een uiteindelijk concept naar de ledenvergadering sturen. 

 

U kunt ook zelf zaken voor het programma aandragen, dit kan voor uiterlijk 3 november via email aan 

andre@caki.nl of via een brief : vikingrade 22, 2912 PM Nieuwerkerk aan den Ijssel 

 

Op zuidplas.sp.nl kunt u het vorige verkiezingsprogramma vinden!  

 



MOORDRECHT STEUNT MASSAAL MOERDREGT 
Op zaterdag 5 oktober hadden de werknemers een actie gepland om handtekeningen op te gaan halen in t´Smidse 

in Moordrecht. Hiermee wilden ze in actie komen voor het behoud van Moerdregt maar dit werd verboden door 

de directie zoals de SP te horen kreeg. De SP is daarom vandaag zelf gaan staan en verzamelde voor de 

werknemers (en bewoners) honderden handtekeningen. Conclusie is dat Moordrecht massaal Moerdregt steunt 

en het niet ziet zitten dat dit gaat verdwijnen. 

 

De aankomende week zal de SP blijven steunen en roept nogmaals ook andere 

politieke partijen op om ook de burgers van het dorp te mobiliseren om zo 

Zorgpartners te overtuigen dat Moordrecht haar zorgcentrum niet kwijt wil. 

Donderdag trok de SP met bewoners en medewerkers de wijken in. Management 

heeft al diverse keren nu geprobeerd uit te zoeken wie mee geweest is en zelfs wie 

de bewoners meegenomen heeft. Ondertussen roept de heer de Jong dat er geen 

spreekverbod is, maar wel nagaan wie actie voert en wel personeel onder druk te 

zetten is geen net werkgeverschap van Zorgpartners. 

 

  

De heer de Jong wil ook dat de SP de acties staakt. Echter met deze 

ontwikkelingen en naast dat sluiting ons inziens nog steeds overbodig is gaan wij 

door met de acties.  Niet voor niets haalde we vandaag honderden 

handtekeningen op! De aankomende week worden er huis aan huis nog 

handtekeningen opgehaald en liggen er lijsten bij de boekhandel Moordrecht, 

de bakker Jojan en de Primera. 

 

 

 

 

Volle bak bij Zorgdebat 
 

Het door de SP georganiseerde zorgdebat in Florijn 

in Moordrecht werd druk bezocht. Hierbij was SP 

Tweede Kamerlid Renske Leijten in gesprek met 

bewoners en personeel van Moerdregt. De avond 

heeft ertoe geleid dat de raad een motie aannam 

dat een zorginstelling hoort in Moordrecht en dat er 

een handtekeningenactie is gestart door personeel 

en bewoners met hulp van de SP. We hopen 

hiermee get signaal af te geven dat sluiting niet 

hoort. Overigens wist de directeur de Jong wel zand 

in ogen te strooien van de commissieleden. 

 

GBZ ontbrak net als CDA en VVD op het zorgdebat. 

PvdA, CU/SGP en D66 waren wel van de partij! 


