Programma verkiezingscongres EP/partijdag
Datum: D.V. zaterdag 16 februari 2019
Plaats: Hoornbeeck College, Utrechtseweg 230, 3818 ET Amersfoort, tel. 085-4838000
Tijd: 10.00 - 15.00 uur

9.30 uur
Ontvangst met koffie/thee en koek

10.00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Welkom door partijvoorzitter, P.A. Zevenbergen
Opening door ds. M. Klaassen
Toelichting op de bespreking van de amendementen en de vergaderorde door partijvoorzitter,
P.A. Zevenbergen
Bespreking amendementen conceptverkiezingsprogramma EP
Kennismaking met enkele kandidaten op de EP-lijst
Huishoudelijke mededelingen
Sluiting morgengedeelte door ds. A. Vlietstra

12.15 - 13.15 uur
Pauze

13.15 - 15.00 uur
8.
9.

Opening middaggedeelte door ds. A.A. Egas
Thema: Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen
a. Intro door Eerste Kamerleden P. Schalk en D.J.H. van Dijk
b. 3 debatrondes o.l.v. Statenlid J. van de Velde
 Slim groen: Heemraad B.J. van Vreeswijk – Kamerlid C. Stoffer
 Veilig verkeer: Statenlid J.N. Simonse – Gedeputeerde A.J. van der Maas – Kamerlid C.
Stoffer
 Samen met boeren en ondernemers: Statenlid D. van Dijk – kandidaat-Statenlid C.N. de
Jager – Kamerlid R. Bisschop
c. Slotboodschap door SGP-fractieleider C.G. van der Staaij
10. Dankwoord door partijvoorzitter, P.A. Zevenbergen
11. Sluiting door partijvoorzitter, P.A. Zevenbergen

15.00 uur
Gelegenheid voor een hapje en een drankje

Vergaderorde
Hieronder vindt u alle informatie die relevant is om te zorgen voor een vlotte bespreking van de
amendementen.
1.
2.

3.

4.

5.

Er kunnen geen amendementen meer worden ingediend.
Het Hoofdbestuur heeft alle amendementen van een preadvies voorzien.
a. Positief: het HB adviseert in te stemmen met het amendement.
b. Positief, maar herformuleren: het HB is het inhoudelijk met het amendement eens, maar
adviseert het anders te formuleren.
c. Ontraden: het HB adviseert tegen het amendement te stemmen.
d. Ontraden, maar alternatief: het HB adviseert in te stemmen met het alternatieve voorstel
van het HB.
Het betreft een gezamenlijk verkiezingsprogramma met de ChristenUnie. Dat betekent dat aangenomen amendementen besproken dienen te worden met het landelijk bestuur van de ChristenUnie. Het Hoofdbestuur van de SGP vraagt aan de vergadering om mandaat om in overleg met
het bestuur van de ChristenUnie tot afstemming te komen.
Aan de indieners van de amendementen met een preadvies ‘positief, maar herformuleren’ en
‘ontraden, maar alternatief’ wordt in de periode voorafgaand aan de vergadering gevraagd of zij
instemmen met het tekstvoorstel of het alternatieve voorstel van het Hoofdbestuur. Wanneer de
indiener met de herformulering of het alternatief van het Hoofdbestuur instemt, wordt het oorspronkelijke voorstel niet meer in stemming gebracht. In dat geval wordt direct het tekstvoorstel
of het alternatieve voorstel van het HB in stemming gebracht. De partijvoorzitter zal dit tijdens
de bespreking van de amendementen meedelen.
Tevens bestaat de mogelijkheid dat de indiener van een amendement met het preadvies ‘ontraden’ het amendement intrekt (bijvoorbeeld op basis van de toelichting van het HB). Wanneer dit
het geval is, zal de voorzitter dit tijdens de bespreking van de amendementen meedelen.

Bespreking en stemming
1.
2.

De amendementen worden besproken in de volgorde zoals ze in de bundel zijn opgenomen.
De partijvoorzitter noemt het nummer van het amendement en de naam/namen van de indiener(s).
3. Alleen de indiener van een amendement die het oorspronkelijk ingediende amendement wil
handhaven (en dus niet instemmen met het tekstvoorstel of het alternatieve voorstel van het
HB) krijgt 1 minuut de gelegenheid om het amendement toe te lichten. De overige amendementen worden direct in stemming gebracht.
4. We verzoeken u vriendelijk op tijd naar de microfoon te lopen.
5. Andere afgevaardigden krijgen kort (maximaal 45 seconden) gelegenheid uitsluitend nieuwe
overwegingen in te brengen.
6. De partijvoorzitter geeft een reactie en vraagt desgewenst een lid van de verkiezingsprogrammacommissie een nadere toelichting te geven.
7. De indieners mag in tweede termijn kort reageren (30 seconden).
8. De partijvoorzitter of een lid van de verkiezingsprogramma geeft desgewenst een korte laatste
reactie.
9. De partijvoorzitter brengt het amendement in stemming.
10. Er wordt gestemd door middel van handopsteken. In verband daarmee is het van belang dat
(alleen) de afgevaardigden in het voor hen bestemde gedeelte van de zaal zitten.
11. Wanneer de uitslag niet op voorhand duidelijk is, worden de stemmen handmatig geteld.
12. De voorzitter stelt de uitslag vast: amendement aangenomen of verworpen.

