PERSBERICHT
Drie fractieleden SP Venray stappen uit partij
Drie leden van de fractie van SP Venray stappen uit de SP en gaan als nieuwe fractie verder in de Venrayse
gemeenteraad. Joep Gielens, Lizzy Bruno en Erica Irene van den Akker kunnen zich niet verenigen met de
partijcultuur en ideologische koers van de SP en hebben geen vertrouwen meer in de partij. Zij zijn onder meer
tot dit inzicht gekomen door de constatering dat de SP haar eigen partijdemocratie ondermijnt door in strijd te
handelen met het huishoudelijk reglement van de partij. De nieuwe fractie blijft zich in de Venrayse
gemeenteraad inzetten om Venray socialer te maken.
Zaterdag 14 april vond de regioconferentie van de SP in Limburg plaats. De afgevaardigden van SP-afdelingen
uit de provincie waren toen bijeen om onder andere de kandidatencommissie voor de verkiezingen van
Provinciale Staten komend jaar vast te stellen en de verantwoording van de Limburgse SP-Statenfractie voor de
afgelopen periode te bespreken. Aan het begin van diezelfde week constateerde het bestuur van de afdeling
Venray echter dat de voordracht voor de kandidatencommissie op meerdere punten in strijd was met het
huishoudelijk reglement van de SP. De afdeling Venray heeft vervolgens direct alle andere Limburgse
afdelingen en de landelijk partijsecretaris op dit feit gewezen. Tijdens de regioconferentie heeft de afdeling
Venray deze kritiek mondeling herhaald en het voorstel gedaan om alsnog te voldoen aan het huishoudelijk
reglement. De kritiek werd echter terzijde geschoven en het voorstel werd door de dagvoorzitter niet in
stemming gebracht. Het bestuur van de afdeling Venray vindt de handelswijze van de SP rondom de
regioconferentie ondemocratisch en heeft dit ook na afloop bij alle Limburgse afdelingen en het landelijk
partijbestuur kenbaar gemaakt.
Twee weken na de regioconferentie stapten vijf Statenleden en een gedeputeerde van de SP in de provincie
Limburg op, onder meer naar aanleiding van deze gebeurtenissen. Van een open en transparante discussie
over de verantwoording van de Statenfractie was tijdens de regioconferentie geen sprake. Een groot deel van
de geleverde kritiek was ongefundeerd en doordrenkt met wantrouwen. Daarmee werd er door de
regioconferentie een gevaarlijk spel gespeeld dat later grote gevolgen zou hebben. Joep Gielens, Lizzy Bruno en
Erica Irene van den Akker hebben begrip voor het vertrek van de Statenleden en de bestuurder en vinden dat
de partij dit aan zichzelf te wijten heeft. De reactie van de partij op het vertrek van de Statenleden en de
bestuurder, waarbij de partij de schuld hiervan eenzijdig bij hen legt, doet geen recht aan wat er zich
daadwerkelijk heeft afgespeeld. Hiermee laat de partij zien niet in staat te zijn tot enige zelfreflectie, laat staan
om noodzakelijke veranderingen in zowel partijcultuur, -organisatie als ideologische koers door te voeren. De
raadsleden hebben ervaren dat een open en eerlijke discussie binnen de partij niet gevoerd kan worden en de
cultuur van de partij ziek is. De partij van binnenuit proberen te veranderen heeft dus geen zin. Door dit alles
hebben de raadsleden de onvermijdelijke conclusie getrokken om de partij niet langer in de Venrayse
gemeenteraad te kunnen vertegenwoordigen en het lidmaatschap van de partij op te zeggen.
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