J.

Pt ?o

Van ïïaQEotraat
Rljen'
Talc9486

5

Ê'tJên**? )anuarS- ,t982
Seste Pt ?O-led.eno
[s e]r'een coninLseie Í.ngesteld ê!e
Op de vorige ledenvergaderifid
Dezc
dè noselÍ:iÈheaen voor-P I ïO ía de toekonst moest bestuilerésr
uLtbreng_etlr_
versJ-agr
conmiápÍê- za;" U op dÍ,nsdag 12 Januari 1982
_
áaL oók o-ver de toekcmst van ?t?0 beel|.Et
0p clezp ledenvffigáaer5ng
wórdeno In he.* lrgrt komt het hl,er Gp neer:

Só;$ái Àppbf llil alLeen net írns saáenwerkènnanneer-g1 èén pry?!.seltJke partS-X,pqltstaa*" All-een doorgaan bltJkt voor ?_r70orrmoggl+í+t
onáat óaar naar erg weÍnig mensenáan mee wilIen werken: Er l1lJft
welnilg keus o'sers ópheffen van ile partÍ.J r of fuseren net de twee

andq:re RiJense partÍ.Jeno
De eonmlsóJ.e na,3.zrn-s'banilpu:et op de vergad.erlng toelLchten en
daarna besLl.ssen de Led.en" ïÍe hopen dat U aanwezlg ztfl,t zlJn ou
nee te beslísseno
INE

TEDENVEB.GADER

dÍnsd.agavond
te

' 'l€ 'ia,n**arÍ.

d.e' Scem.exa,ng te

PÍ?O

t9B2

RíJen (voorzaal

boven)

aanvang : 2Oo]0 u",:r
ÀEENDÀ
I o Open:tnge$coïC va$ de vootÈÍtter
2; Dà conmÍsslle. g.ngeeteJ.dcp de J.edenvergadexlng vea l'2-11-r81
,l
breng:ï; verslag n$.'h
5o BóslissÍng vaá de J-edgnvergad.erS-ngover tte toekonst_vpn Pf?O
van agendapunt , )
4o Hu-tshoudel3,Jke zaken (consequenties
1'
'5o Ronclrruaag
'
6o sLuíting,
i.-

Het l-i.Jk'b ons een rrccr all.e l"eden {eer belangrÍ.Jke veregÊderfu!€i',1Íg
-&*rpelrU aan ook op 12 Januart te oatnoet€llo
.l

It[et vrterrdelJ.Jke

grceten

r
;iToogt SeheLfes
'rïograJ'tter

Rijen,

7 januar i
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A a n d e l e i L e n va n P 1 7 0 ,
gehouden l-ed.envergad.ering
De gemmissie ad hoc die op d"e laatst
is ingesteld., is een aantal keren bijeengeweest.
0p haar eerste bijeenkomst heeft ze zíeh beraden op eventuele
stappen. NaaSt enkele eval-uatieve: opmerkingen m.b.t. wijziging
in werlnrijze besloot men een tweecle gesprek net Sociaal- Appel
aan te gà&tto
Tijdens dit gesprek bleek dat er bij Sociaal Appè1 gènengcLe
gevoelens zíjn t.a.v.
een samengaan net al1een Pt7O. Iíet vo1gende werdrkort samengevat, verwoorcl:
- P|TO wordt door d.e 3.eclenvan S.A. overwegend. a1s iets te
kritisch
ervaren.
- De fraetie
Van Ardennen heeft ongeveer de helft
sternmers
d.ie a].s N.K.V.stemmers zoud.en lcunnen woriLen aangemerkt,
De binding naar dle kant 1s sterker
- Samengaan net d.rie partijen
houtlt in dat het karakter
verand.ert. De invJ-oeiL van bepaald.e
van all-e partijen
personen is 1n een nieuw geheel in te dpmmsl.
Toegezegcl. wercl alsnog on bij cle eigen achterban na te gaan of
samengaan met Pr70 aIleen aanvaard.baar was en ons uiterlijk
te geven.
op 1 januari berlcht
0p hun vergad.ering waren 17 leden aanwezLg. Er kwan uit dat
Soc.App.alleen ilan wil. fuseren a.J-shet met d.e d.rie Sn.rtijen
gebeurt. tr\rsie met aLl-een Pt70 of eïleen Van Ard.enne werd Doêniem afgewezen. Soci.aa1. ÀppèJ. wacht nu op het definitieve
antwoord. van Pr 70 en zal d.aarna bezien hoe verder te hand.elen.
Hun volgende vergaderd.atum is 14 jarruarl 1982.
ITaar aanleid.ing van d.it antwoord. heeft cle Cornnidie Àd Hoc ovêrwerd.en bewogen wat verd.er te doen. De volgend.e alternatieven
sproken:
A. Pt?O heft zich op
voord.elen:
-de partÍj
kan eer:voJ. opgeheven worcl.en
-êeÍr aantal gestelile doelen zijn in ile J-oop cler jaren
b e re i kt
-er hoeven geen (door sommigen a1s onwaardig ervaren)
eompromissen gesloten te word.en
nadelen:
-de voortgang voor het uitstippelen
van een goed. gemeent e li j k
b e l e i d - vo o r al 1n Rijen - lj- jdt een gevoel- ig
ver].ies
-d.e waakhond.- en stimuleringsfunctie
die ?r7O verrruld.e,
valt weg
- 1 e de n va n P t? 0 i l i e e ventueel ver der willen,
moeten elilers
h u n h e i l zo e ke n
3. P]TO gaat al1een door
groep geformuleerde eisen ten aandit nlet tot de
zien van de bemanning van deze groep fijkt

nogelijkheilen
te behoren. De basis van vertrou.wen voor het
werken in dezelfde geest in de vo1$ende vier jaren is nauweliJks aanwe2í9.
MogeJ-ijk:
- een drastiriehe wljzigi.ng in a.a.npak en werkwíjze van p t
- vraag is d.an 1n hoeverre het eigene van P t 70 overeincl. TO
kan bliJven en weJke mensen claarvoor te vind.en zíjn
C. Pt70 fuseert
Ís op grond vau. d e uÍ-tspraak van d.e led.en@ia
vergadering
en d.ie van Sociaal. Appè1 th.ans uítgesloten.
Het l-iefst zou de commissi-e ail hoc zien dat prro alleen doorgaat.
-zoa.3,s die zieh op dit moment Laat aat:;zíett- stult
De realiteit
echter d.eze mogelijkheid
uit.
GezLen ile overblijvencle
alternatieven
is opheffing d.aarna cle
e+1ge keuze. De commissie heeft bi_j d.eze keuze d.an ook het langst
gestaan. Ki jkend. naar_ de. uitslag
stil
van d.e stemmi-ng en de
gehoord.e argumenlen op dLe laatste
ledenvergad.ering is dit de
enige conclusi-e dle kan word.en getrókken.
loch heeft na lang wikken en wegen t :rLàveel- bedenkingen en met
veel piJn in het hart cle eommissie besloten om de led.en het
voLgend.e voor te leggen:
- A1s PtTO.zieh opheft zonder in een ander geheel op te gaah.,
verdwijnt
een stuk werlcnljze, een stuk bewakingsfirnetié,
een
stÍ-nulering voor het plaatselijk
beleid. Dat zóu voor dó plaatse1.ijke politiek
een verJ.i-es zíjn.
- Sinnen een nieuwe politi.eke
combinatie lcunnen een aantal- van
d.eze zaken verd.er ged.ragen worden. len aantal personen i.s d.aartoe bereid. en d.aartoe in staat.
- De bezwarert, gevareïl, dle aan een participatie
va.n één of
enkele personen binnen het nieuwe geheel kleven, moeten
in een nieuwe constructie
en op"et in.te d.ammenzíjn. Dit
blijft
echter een zwakke plek.
- Ook a1s Pr70 opgeheven wordt, blijft
er niets over van d.e
e i g e n i d e n ti te i t.
- Neem daarom -zij
het met tegenzin- d.e nogelijkheid
in heroverweging om alsnog net de and.ere RiJense partijen
te fuseren,
of geef tenminste het vertrouwen aan eenaantaL mensen om te
proberen voor bijvoorbeeld. 1 maart 1982 tot een fusie over te
gaan, waarna d.e part5. j zíen. al.s Pt J0 opheft.
- Voor leilen ilie dit nj-et over hun hart tcunnen verkrijgen
- r{êêrvoor alle begrip en respect 1s- zou er de mogel.i.jkheicl kurrren
zíjn ter plaatse hun lidmaatschap te beëlnd.igen.
Mocht cLe ledenvergadering uiteindelijk
besluiten
om uiteindellJk
d.e fusie toeh aan te durven, dan stellen wij voor t.a.vo de
financiËn l4et als volgt te regelen;
- Als i"n de l-oop van febmari
1982 d,e fusie gestalte
heeft gekregen kunnen we d..m.v. een uÍ-tgebreid. persberieht
de opheffJ.ng
van D' 70 bekend maken en dit vergezel-d. laten gaan van een gtft
v a n f 1 0 O0 r- vó o r e e n g o e d d.oel- ( ttSvoor beeLd.:- Rod.e Knr is- Pófen )
ingebracht
.n- Dê overJ-ge geld.en zouden i-n de nieuwe parti-Jconbi.natie
propagand.a
lnrnnen
worden
tob.v.
bij
de
verkiezingen
\Uaf;
i v" Indien tot opheffing wordt besl-oten, kan voor het gehe1e bed.rag
een goed.e bestemming gevonden worden.
gsírbrrsar r,fl^,. w"dt"'
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Namens de conmissie ad. hoe
John Aarts

