
Algemene Ledenvergadering 
Piratenpartij Amsterdam

14 mei 2017 – 13:00 – 17:00

Moddermanzaal, Vrijzinning Centrum Vrijburg, Herman Gorterstraat 31



Programma:

Inloop van 12:30 tot 13:00.

1. Opening door bestuursvoorzitter;
2. Verkiezing dagpresidium;
3. Vaststellen agenda;
4. Bespreking codex Piratenpartij Amsterdam;
5. Bespreking uitgangspunten Piratenpartij Amsterdam;
6. Vaststellen Piratencodex Piratenpartij Amsterdam door stemming;
7. Vaststellen uitgangspunten Piratenpartij Amsterdam door stemming;
8. Presentatie van nieuwe bestuurskandidaten;
9. Presentatie kandidaten voor de kiescommissie;
10. Verkiezing kiescommissie en bestuursleden;

Pauze

11. Bekendmaking uitslag verkiezingen;
12. Bespreking campagne;
13. Lijsttrekkersverkiezingen: kiezen we voor de zomer alleen een lijsttrekker of de hele 

top van de lijst;
14. Overige ingediende moties;
15. Rondvraag;
16. Afsluiting.



Uitgangspunten van de PPA (concept 9 mei)

Wij zijn de Amsterdamse Piraten. Autonome vrijdenkers- en doeners die geloven dat verandering 
van onderen komt. 

Aan de ene kant zien we een systeem in crisis. 

In de zorg is menselijke aandacht ondergeschikt aan een doorgeslagen marktdenken. Het 
onderwijs leidt ons niet op tot kritische mensen, maar heeft deelname aan de economie als 
hoogste doel. Die economie kent intussen een structurele werkloosheid. Mensen zonder baan 
moeten zich constant verantwoorden aan een wantrouwige overheid en leven in chronische 
onzekerheid. Het aanpakken van klimaatverandering blijft liggen door economisch 
kortetermijndenken en partijpolitieke belangen.

Midden in de maatschappij zien we ondertussen talloze hoopvolle bewegingen. 

Door heel Europa komen mensen samen om de Europese gedachte van onderop vorm te geven, 
minderheden organiseren zich en komen op voor hun rechten, elke dag begint er wel een 
Amsterdammer een initiatief over duurzaamheid, cultuur of nieuwe vormen van economie. In het 
buitenland zijn er zelfs hele steden waar burgers de macht hebben teruggegrepen van nationale 
overheden. Mooie voorbeelden zijn de 'sanctuary cities' in de Verenigde Staten die weigeren mee 
te werken aan het deporteren van immigranten of de rebel cities in Zuid-Europa die weigeren de 
marktlogica centraal te stellen maar de burger en gemeenschap als basis van hun stadsinrichting 
nemen.

Door hen geinspireerd gaan wij aan de slag in Amsterdam. We zetten ons in om de stad te 
kantelen van een centralistische en hierarchische top-down maatschappij naar een decentrale 
maatschappij met veel aandacht voor menselijkheid en lokale gemeenschappen. Een stad 
gebaseerd op vertrouwen en een actief stadsburgerschap:

• We versterken en vernieuwen de democratie. In de deeldemocratie waar wij voor staan 
wordt macht niet bevochten maar gedeeld: Tussen Amsterdammers, hun 
volksvertegenwoordigers en bestuurders en tussen de stadsdelen en het stadhuis. 
Besluiten nemen we zo lokaal mogelijk en we geven Amsterdammers directe invloed op 
alle beslissingen die hen raken.

• We beschermen de burgerrechten van  alle Amsterdammers. In deze tijd van verharding 
en polarisatie komen we op voor gelijkwaardigheid, pluriformiteit en zelfbeschikking. 
Burgerechten bieden o.a. bescherming tegen de overheid en bedrijven. Ze zijn er voor 
iedereen, ongeacht je afkomst of geboorteplaats, inkomen, geloof, gender of seksuele 
voorkeur.

• We geven de ruimte aan commons. In commons organiseren en delen gemeenschappen 
zelf belangrijke zaken als zorg, kennis, cultuur, duurzame energie, woonruimte en voedsel. 
Commoners nemen mede-eigenaarschap  en verantwoordelijkheid voor elkaar. Niet 
wantrouwen en macht van de staat of de markt, maar vertrouwen in de kracht van mensen
vormt de basis van de commonsbeweging.



Uitgangspunten van de PPA (concept 20 april)

Wij zijn de Amsterdamse Piraten. Autonome vrijdenkers- en doeners die geloven dat verandering 
van onderen komt. 

Om ons heen zien we een systeem in crisis. In de zorg is menselijke aandacht ondergeschikt aan 
een doorgeslagen marktdenken. Het onderwijs leidt ons niet op tot kritische mensen, maar heeft 
deelname aan de economie als hoogste doel. Die kent intussen een structurele werkloosheid. 
Mensen zonder baan moeten zich constant verantwoorden aan een wantrouwige overheid en 
leven in chronische onzekerheid. Het aanpakken van klimaatverandering blijft liggen door 
economisch kortetermijndenken en partijpolitieke belangen.

De structuren en instituties die deze situatie hebben laten ontstaan bieden geen oplossing. 
Daarom gaan wij ze kantelen: Van een centralistische en hierarchische top-down maatschappij 
naar een decentrale maatschappij met veel aandacht voor menselijke netwerken en lokale 
gemeenschappen. Zo krijgen mensen weer grip op hun omgeving. 

Steden nemen in de geglobaliseerde en gedigitaliseerde wereld steeds meer taken van landen 
over. Dit is een grote kans de maatschappij anders in te richten en mensen meer invloed te geven 
op hun omgeving. Aan de andere kant is er het risico dat sociale ongelijkheid tussen gebieden 
toeneemt, burgerrechten op de achtergrond verdwijnen en transparantie en democratische 
controle afnemen. Het is aan steden en haar bewoners deze transititie goed vorm te geven. 

De nieuwe rol van de stad vraagt om een nieuw burgerschap. Dit actieve stadsburgerschap geldt 
voor elke Amsterdammer: of die hier nou studeert, leeft als vluchteling of ongedocumenteerde, 
werkt als expact of in de stad is geboren en getogen. Wij geven hier vorm aan op de volgende 
manieren:

• We updaten de democratie. In de deeldemocratie waar wij voor staan wordt macht niet 
bevochten maar gedeeld: Tussen Amsterdammers, hun volksvertegenwoordigers en 
bestuurders en tussen de stadsdelen en het stadhuis. Besluiten nemen we zo lokaal 
mogelijk. Wanneer Amsterdammers samen met de gemeente de stad vormgeven hebben 
besluiten meer draagvlak en gaat de stad er op vooruit.

• We beschermen burgerrechten. Rechten bieden bescherming tegen de overheid en 
bedrijven. Ze zijn er voor iedereen, ongeacht je afkomst of geboorteplaats, inkomen, 
geloof, gender of seksuele voorkeur. In deze tijd van verharding en polarisatie komen we 
op voor gelijkwaardigheid, inclusiviteit en zelfbeschikking. 

• We geven de ruimte aan commons. In commons organiseren en delen gemeenschappen 
zelf belangrijke zaken als zorg, kennis, cultuur, duurzame energie, woonruimte en voedsel. 
Commoners nemen mede-eigenaarschap  en verantwoordelijkheid voor elkaar. Niet 
wantrouwen en macht van de staat of de markt, maar vertrouwen in de kracht van mensen
vormt de basis van de commonsbeweging. 



Opmerkingen uitgangspuntentekst:

Op 22 mei spraken we met een aantal actieve Amsterdammers onder andere over de 
uitgangspunten van de Amsterdamse Piratenpartij. Op 24 mei spraken we op de wekelijkse open 
inloop van de Piratenpartij met alle geïnteresseerden over de uitgangspunten van de 
Amsterdamse Piratenpartij. Hier zijn een aantal opmerkingen uitgekomen die we zo goed 
mogelijk hebben geprobeerd te verwerken in de tekst. Amendementen om de tekst aan te 
scherpen of veranderingen alsnog door te voeren zijn uiteraard van harte welkom. Stuur die 
uiterlijk vrijdagavond naar amsterdam@piratenpartij.nl

Opmerking: Reactie:

Stadsburgerschap zou prominenter in de tekst 
moeten staan

De tekst is op dit punt aangepast.

Het idee van rebel cities, sanctuary cities, het 
opeisen van 'stadsrechten' zou prominenter in 
de tekst moeten komen te staan.

Dit punt is expliciet opgenomen in de tekst.

De tekst zou Amsterdamsers moeten worden, 
wat is specifiek Amsterdams aan de tekst? De 
alinea die de urgentie/aanleiding aangeeft is 
een goed voorbeeld van waar dit nog mist.

Het concept van deze tekst is dat die 
overkoepelende waarden en uitgangspunten 
geeft waar je in Amsterdam mee aan de slag 
kunt, en laat zien waar de beweging waar wij in 
Amsterdam mee bezig zijn onderdeel van is. 
Concrete veranderingen voor Amsterdam 
komen terug in de 
veranderpunten/veranderingen voor de stad. 
De tekst is wel zo herschreven dat duidelijker is 
dat dit de opzet is.

Er zou niet moeten worden gesproken over 
burgerrechten maar over Amsterdamse 
rechten

“We beschermen burgerrechten” is aangepast 
naar “We beschermen de burgerrechten van 
alle Amsterdammers”.

Als je het over democratisering hebt moet je 
ook de tools noemen, juist omdat we ons 
daarin onderscheiden.

De tekst is op het punt van de democratie 

Commons is het meest onbekende punt uit de 
uitgangspuntentekst en leverde daardoor de 
meeste discussie op. Sommige mensen vinden 
het sterk dat we een nog relatief onbekend 
onderwerp claimen als politieke partij, anderen 
zien het juist als een barrière dat een van de 
kernpunten nog niet bekend is bij het grote 
publiek.

Omdat dit één van de kernpunten van de tekst 
is, en het grootste deel van de groep van 
mening was commons te laten staan als 
onderwerp is de tekst op dit punt gelijk gelaten.

Wat is er specifiek Amsterdams aan de tekst? Het concept van deze tekst is dat die 
overkoepelende waarden en uitgangspunten 
geeft waar je in Amsterdam mee aan de slag 
kunt, en laat zien waar de beweging waar wij in 
Amsterdam mee bezig zijn onderdeel van is. 
Concrete veranderingen voor Amsterdam 



komen terug in de 
veranderpunten/veranderingen voor de stad. 
De tekst is wel zo herschreven dat duidelijker is 
dat dit de opzet is.

De tekst is wel erg beschrijvend/weinig 
gekleurd geschreven.

Door de context van de internationale 
beweging waar we onderdeel van zijn te geven 
en onze inspiratiebronnen te noemen hebben 
we hier geprobeerd iets aan te doen.

Ben het niet eens met het stuk over de 
veranderende rol van 'de stad', hoogstens geldt
dit voor Amsterdam.

De tekst is op dit punt aangepast en beschrijft 
nu over de rol die steden over de hele wereld 
kunnen innemen.

Democratie is juist nu belangrijk door de 
centralisatie in het nieuwe bestuurlijk stelsel. 
Deze urgentie mag duidelijker aangegeven 
worden in de tekst.

Omdat deze tekst onze uitgangspunten schetst
hebben we deze concrete urgentie niet 
expliciet benoemd. In de veranderpunten zal 
die dat zeker wel worden. Ook is er eerder 
uitgebreid geschreven over onze visie op het 
bestuurlijk stelsel, dit kun je hier teruglezen: 
https://amsterdam.piratenpartij.nl/amsterdams
e-deeldemocratie/

Burgerrechten beschermen de burger tegen 
van alles, niet alleen tegen bedrijven en 
overheden. Aan de andere kant is juist die 
bescherming tegen bedrijen en overheden onze
unique selling point op het gebied van 
burgerrechten.

“O.a.” toegevoegd aan de tekst.

De tekst gelijkwaardigheid, inclusiviteit en 
zelfbeschikking bevat niet alle waarden achter 
burgerrechten, we moeten opnieuw naar deze 
woorden kijken.

Inclusiviteit is na een discussie op een latere 
open inloop over dit punt aangepast naar 
pluriformiteit.

De tekst is onduidelijk over commons als 
alternatief voor het bestaande systeem of 
commons als aanvulling op de het huidige 
systeem.

De tekst spreekt zich uit over het versterken 
van commons, maar niet over of dit het hele 
systeem moet vervangen of daarnaast kan 
bestaan. Hier is binnen de commonsbeweging 
ook volop discussie over. Het lijkt ons daarom 
niet nodig ons hier over uit te spreken.

Er mist een grotere visie, het is onduidelijk in 
deze tekst waar we naartoe bewegen. 
Misschien laten de veranderpunten dat zien 
maar nu zie ik het nog niet.

In deze opbouw van de uitgangspuntentekst 
zijn onze basiswaarden en uitgangspunten 
expliciet uitgesproken en waar we heen 
bewegen niet. Dit willen we inderdaad 
inkleuren in de veranderpunten.

We moeten misschien een toekomstbeeld 
schetsen van Amsterdam in 2030.

Zie vorige punt.

Het hoe mist totaal. Waar zijn die 
veranderpunten? Je zou eigenlijk weer over de 
uitgangspunten moeten praten als je de 

De veranderpunten/veranderingen voor de stad
gaan we het komende jaar samen ontwikkelen. 
De uitgangspuntentekst is er om de 



veranderpunten hebt. veranderingen aan te toetsen, als uit de 
veranderpunten die opkomen blijkt dat de 
uitgangspunten niet de goede richting 
aangeven kan dat inderdaad reden zijn om ze 
opnieuw te bespreken en aan te passen.



Codex van de Amsterdamse Piraten (concept 9 mei 2017)

Wij zijn de Amsterdamse Piraten. Wij geven in Amsterdam vorm aan de politieke idealen van de 
internationale Piratenbeweging die is ontstaan uit de strijd voor een vrij internet. In deze codex 
beschrijven we onze gemeenschappelijke waarden en eigenschappen. Ze dienen als inspiratie 
voor onze politieke activiteiten en voor onze omgang in een grassrootsorganisatie die altijd in 
beweging is. 

De inhoud van de codex is verzameld op een workshop op de ALV van de Amsterdamse Piraten 
op 22 januari 2017, en twee brainstorms op de open inloop van de Piratenpartij op 3 april en 1 
mei 2017.

 Piraten zijn goed geinformeerde doordenkers

Piraten onderzoeken alle aspecten van een onderwerp, denken daar over na en ondernemen 
daarna actie. Piraten denken na over de lange termijngevolgen van hun acties, onze oplossingen 
zijn toekomstgericht.

 Piraten zijn eerlijk en respecteren de onderlinge verschillen

Piraten werken samen in onderling respect. Het recht om van mening te mogen verschillen is 
heilig, maar we krijgen het gezamenlijk doel door praktisch bezig te zijn niettemin voor elkaar.

 Piraten werken met elkaar én met anderen

 Piraten zijn kritisch

We zijn nieuwsgierig en altijd op zoek naar de laag onder de oppervlakte. Voor Piraten is de status 
quo niet vanzelfsprekend. Piraten vertrouwen de intenties van andere maar nemen nooit 
klakkeloos iets aan. Autoriteit kan nooit een argument zijn. Piraten zijn net zo kritisch op zichzelf 
als op anderen. Kritiek is altijd inhoudelijk, waar mogelijk op basis van evidentie, en nooit 
persoonlijk.

 Piraten durven onbekende wateren te bevaren en zijn niet bang voor tegenwind

 Piraten zijn open en delen kennis

Kennis dient (wanneer deze niet privacygevoelig is) vrij toegankelijk zijn voor iedereen, zo 
bereikbaar mogelijk. Het moet ook openbaar zijn welke data over ons wordt verzameld in de stad, 
en deze data moet aan ons worden teruggeven in de vorm van open data.

 Piraten zijn onafhankelijk

Een Piraat is altijd verantwoordelijk voor en aanspreek op de eigen acties.

 Piraten staan voor zelfbeschikking en persoonlijke vrijheid

Piraten staan voor zelfbeschikking en persoonlijke vrijheid. Ieder individu is autonoom. Hierbij 
hebben we niet alleen aandacht voor autonomie als afweerrecht (negatieve vrijheid), maar ook 



voor autonomie als de mogelijkheid om een eigen vrije, welafgewogen en welgereflecteerde 
keuzes te kunnen maken (positieve  autonomie). Dit impliceert dat manipulatie die de mogelijkheid
om een welafgewogen keuze te kunnen maken beperkt, dient te worden geminimaliseerd.

 Piraten zijn toekomstgericht

 Piraten staan voor systeemverandering

De overheid komt in dienst van de burger te staan in plaats van andersom. Initiatief moet beloond 
worden en niet dwarsgezeten. In de basis vertrouwen we mensen, maar we wantrouwen macht en
wat een machtspositie met individuen en groepen doet. De overheid vertrouwt dus haar burgers, 
en burgers mogen machtscentra bij de overheid wantrouwen en transparantie eisen.

 Piraten staan voor een nieuwe vorm van burgerschap

Burgers hebben eigen verantwoordelijkheden, naar zichzelf en naar elkaar toe. Een Do It Yourself 
mentaliteit wordt aangemoedigd en beloond. Solidariteit tussen burgers wordt gefaciliteerd, 
bijvoorbeeld via platformen die peer-to-peer dienstverlening makkelijker maken.

 Piraten zijn principieel en activistisch

Piraten zijn principieel en activistisch. Zo gedragen we ons buiten de politieke arena maar dit
verwachten we ook van onze volksvertegenwoordigers.



Kandidaatstelling Max Oosterbeek bestuur:

Beste Piraten, 

Over één jaar is de gemeenteraadsverkiezing in Amsterdam. De Piratenpartij Amsterdam is al 
volop bezig met de voorbereidingen om onze idealen en vele goede ideeën te verwezenlijken in 
de stad. Graag draag ik hieraan bij door zitting te nemen in het nieuwe bestuur als 
penningmeester. Door plaats te nemen in het bestuur wil ik helpen onze organisatie draaiende te 
houden en uit te breiden opdat de goede mensen zich bezig kunnen houden met de belangrijke 
dingen. 

Ik heb mijn eerste bestuurservaring opgedaan in het algemeen bestuur van Vrijburg en ben sinds 
de vorige gemeenteraadsverkiezingen bestuurder in de Piratenpartij Amsterdam. Hiernaast heb 
ik ook meegedaan met de campagnes van de Piratenpartij, zowel op straat met de flyers in de 
hand als ook aan de vergadertafel als lid van twee kiescommissies. De vele ervaringen en de 
lessen die ik daaruit heb geleerd zullen zeker van pas komen om de Piratenpartij Amsterdam te 
helpen in dit cruciale jaar. 

Max Oosterbeek 
 
 
Kort CV: 

– Sinds 2014 in het bestuur van de PPA
– Lid Kiescommissies PS-NH’15 en TK’17 
– Student theoretische natuurkunde aan de UvA 
– Vier jaar bestuurservaring in Vrijzinnig centrum Vrijburg



Kandidaatstelling Matthieu Benistant bestuur:

Geachte Piraten,

Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan de Piratenpartij Amsterdam. Sinds begin dit jaar vorm ik 
samen met Max het bestuur van de Piraten in Amsterdam. Ik stel me beschikbaar voor het nieuwe
bestuur en in de rol als voorzitter.. Ten eerste omdat het een eer is om zitting te nemen in het 
nieuwe bestuur. Ten tweede omdat ik het fijn vind om met veel gelijkgestemden een gezamenlijk 
doel na te streven. En als laatste reden vind ik het belangrijk dat de Piratenpartij zetels gaat halen 
bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Ik zal mij inzetten om samen met de Piraten 
in Amsterdam dit doel te bereiken. Het afgelopen jaar heb ik de Piratenpartij goed leren kennen in
mijn functie van voorzitter van de Kiescommissie, maar voel me toch veel beter op mijn plek  
binnen mijn Amsterdam. Die stad heeft Piraten hard nodig in de raad. En we hebben een aantal 
top piraten die ik wil helpen in de gemeenteraad te komen.

Gegroet,

Matthieu Benistant 



Kandidaatstelling Danny Werner bestuur/kiescommissie:

Opmerking: Danny heeft zich in eerste instantie gekandideerd voor de kiescommissie maar is door de 
zittende bestuursleden overtuigd zich ook voor het bestuur te kandideren. Hierdoor heeft hij zich nu 
formeel gekandideerd voor twee posities. De ALV zal besluiten hoe hiermee om te gaan.

Dag afdeling Amsterdam,

Een kieslijst die de Piraten de beste kans geeft om goede vertegenwoordiging te verwerven in de 
stadspolitiek Dáár wil ik wel energie insteken. 

In januari ben ik lid van de Piraten geworden, met de bedoeling om actief te worden - na een 
gepaste kat-uit-de-boom periode. Die is nog niet helemaal afgelopen; ik ben eigenlijk niet zo 
happig om nu al allerlei taken op me te nemen. Ik ken de partij nog niet zo goed. Het 
samenstellen van de kieslijst lijkt me echter een goed project (met een strakke einddatum) om de 
mensen en de partij beter te leren kennen.

Eind vorige eeuw/begin deze, heb ik in vertegenwoordigend overleg ervaring opgedaan: OR 
Computercentrum Bondsspaarbanken, Groepsondernemingsraad VSB groep en Europees 
bilateraal overleg Fortis, wat de 35e Euro-OR tot stand heeft gebracht. Daarin heb ik diverse 
faciliterende en intermediaire rollen gehad. Ik ben er indertijd mee gestopt om redenen die buiten
deze activiteiten lagen. Ik mis het engagement.

Ik wil me graag kandidaat stellen voor de Kiescommissie Amsterdam GR2018 voor de 
Piratenpartij (PPNL). 

Met de genoemde ervaringen denk ik een goede bijdrage te kunnen leveren.

Naar aanleiding van gesprekken met de huidige bestuursleden stel ik mij ook beschikbaar voor 
deelname aan het bestuur van de afdeling Amsterdam. 

Vriendelijke groet,

Danny



Kandidaatstelling Thomas de Groot kiescommissie:

Beste Amsterdamse Piraten,

Met deze brief stel ik mij kandidaat als voorzitter van de Kiescommissie richting de 

Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. 

Ik vind het van het uiterste belang dat er zo snel mogelijk een politiek leider wordt verkozen. Ik 

pleit er daarom voor dat we voor de zomer alleen een lijsttrekker kiezen. Dat proces wil ik graag 

begeleiden. 

Ik hecht er waarde aan dat de kandidaten voor het politiek leiderschap van de PPA allemaal een 

gelijke kans krijgen om hun verhaal te vertellen. Daarnaast is het essentieel dat de PPA een 

politiek leider krijgt die van uiterste integriteit is, van onbesproken gedrag is en een zeer goede 

politieke intuïtie heeft. Hiervoor is het nodig dat de Kiescommissie er op toeziet dat de leden 

alleen goede kandidaten krijgen voorgeschoteld. 

Ook vind ik het goed als de Kiescommissie samen met het bestuur optrekt. In het bestuur zit 

inmiddels veel expertise en overzicht over zowel de inhoud als de campagne. Dat is ook belangrijk

voor de selectie van een politiek leider. Ik zal als voorzitter veel samenwerken met het bestuur.

Tot slot vind ik het belangrijk dat de voorzitter van de Kiescommissie met mandaat van de leden 

en het bestuur een onderbouwde aanbeveling doet aan de leden. Als u mij als voorzitter van de 

Kiescommissie kiest, zal ik de leden van een dergelijke aanbeveling voorzien.

Hoogachtend,

Thomas de Groot



Bespreking Campagne en Organisatiemodel  PPA GR 2018:

Dit is een verkorte versie van het campagneplan en organisatiemodel. Het bestaat uit twee delen;
Campagne strategie en de benodigde rollen 

De campagne heeft de volgende doelen:

 Het behalen van 5 tot 10 zetels ide gemeenteraad van 45 leden.  
 Een groei van de huidige 300 Amsterdamse  leden naar 1000
 Een permanente buurtvertegenwoordiging in alle 22 buurten in Amsterdammers

De campagne wordt een transformatief en actieve Statement waarin acties en “doen” belangrijker zijn dan
het simpel zenden van onze boodschap.

Hoe gaan we dit doen?

Allereerst luisteren we naar de Amsterdammer en verzamelen we wat hij/zij wil veranderen of verbeteren 
in zijn buurt en stad.
Deze wensen en behoeftes worden gerangschikt, geadresseerd en gekoppeld aan acties met een Piraat als
eigenaar.
Deze Piraat wordt ondersteund door mede Piraten en campagneteam om zijn actie tot succes te maken.
Crowdsourcing zorgt voor vrijwilligers en donaties om de actie te laten slagen.
De juiste tooling zorgt voor afstemming en zichtbaar maken van de resultaten
Bottom-up en actie is het centrale thema. Het manifest is het leidende document.

Dit zal leiden tot een lijst van 25 veranderpunten die daadwerkelijk zal leiden tot aantoonbare 
verbeteringen in onze stad of buurt.
Het verkiezingsprogramma wordt in oktober geschreven door alle betrokken Piraten en Amsterdammers.

 Positionering:De Piratenpartij is er voor alle Amsterdammers 
 Voor wie: Voor alle Amsterdammers die houden van hun stad
 Doelgroep: Piraten zijn betrokken en progressief
 Wat brengen wij: De Piratenpartij wil de Amsterdamse burger centraal stellen
 Wat willen wij: Wij staan voor burgerrechten en geven gehoor aan de burger
 Waarom PPA: Piraten komen als enige op voor de Amsterdammer in jouw buurt
 Boodschap: Luister naar de Amsterdammer en kom op voor zijn/haar belang

Rollen binnen de campagne:

Het campagneteam bestaat uit een aantal rollen om de campagne vorm te geven. De belangrijkste rollen 
zijn die van de lijsttrekker, de campaigner groei en activatie en de campaigner PR en marketing. Hun rollen
staan beschreven in het handboek.

Lijsttrekker
Campaigner Groei en activatie (voornamelijk interne communicatie)
Campaigner PR en Marketing (voornamelijk externe communicatie)
Campaigner Beeld
Chef Thechnologie
Bestuursverantwoordelijke
Coordinator adviespanel
Fondsenwerver
Chef logistiek



Procesvoorstel Lijsttrekkerverkiezingen:

25 juni willen we een lijsttrekker kiezen of een lijsttrekker inclusief de top 5. De campagne voor 
deze verkiezingen start op 2 juni 2017.

De vraag of alleen de lijsttrekker of ook de top5 van de lijst gekozen moet worden op 25 juni zal 
beantwoord moeten worden op de ALV van 14 mei 2017. De top 5 maakt kans op een zetel in de 
gemeenteraad na maart 2018. De rest va de lijst zal aangevuld worden door lijstduwers.

Er zijn een aantal voor en nadelen bij deze keuze. Het bestuur (in deze rol nu er nog geen 
kiescommissie bestaat) heeft zich ten doel gesteld om de leden zo goed mogelijk voor te 
bereiden op deze keuze.

Tijdplan:
De vacature voor de lijsttrekker of top 5 wordt na de ALV van 14 mei geplaats op de site van PPA. 
Op deze ALV wordt een kiescommissie gekozen die het proces verder zal begeleiden. Kandidaten 
krijgen tot  1 juni de tijd op de gestelde vacature  te solliciteren.

Tussen 2 juni en 25 juni(de dag van de verkiezingen) zullen er minimaal drie debatten plaats 
vinden tussen de kandidaten en de leden. Op 25 juni vinden de verkiezing plaats.

Hier een opsomming van de eventuele afwegingen voor het kiezen van een lijststrekker of voor 
het kiezen van een vastgestelde top 5 van de lijst.

Alleen kiezen voor een lijsttrekker.

Voordeel:
 Het gezicht van de campagne is bekend. Alle andere partijen in Amsterdam maken hun 

lijsttrekker voor de zomer bekend. De definitieve lijsten worden na de zomer 
samengesteld.

 Andere kandidaten weten vanaf de verkiezing van de lijsttrekker welk gezicht de 
campagne gaat leiden en wie zij gaan steunen.

 De “tone of voice” is duidelijk. Deze wordt toch voornamelijk door de lijsttrekker neer 
gezet.

 De lijsttrekker krijgt alle tijd om zich in de zomer voor te bereiden en de campagne mede 
vorm te gaan geven.

 Er zijn nu nog te weinig kandidaten iin beeld om een kwalitatieve top 5 te vormen.

Nadeel:
 De lijsttrekker is gedurende de zomer het enige uithangbord mbt de campagne.
 Andere kandidaten krijgen minder exposure om zich te profileren.
 De lijsttrekker heeft nog geen volledig campagneteam ter beschikking.
 De lijsttrekker is alleen en heeft geen directe vervanger tot zijn beschikking.

Kiezen van een Top 5
Voordeel:

 Lijst is al voor de zomer klaar
 Duidelijkheid
 Top 5 kan zijn netwerk benaderen voor invulling campagneteam



Nadeel:
 Niet genoeg kwaliteit op de lijst.
 Tekort tijd om de juiste kandidaten te vinden
 Afbreukrisico als kandidaten zich in later stadium toch terugtrekken.
 Te weinig tijd voor de kandidaten om zich te profileren en zichtbaar te worden voor hun 

achterban.
 



                   

Naam motie Onderzoek mogelijkheden deelname 
aan brede burgerlijst bij 
gemeenteraadsverkiezingen 2018

Nummer motie

Indieners Jelle de Graaf, Matthijs Pontier

De Algemene Ledenvergadering van de Piratenpartij Amsterdam, bijeen op 14 mei 2017,

overwegende dat

• het verwezenlijken van onze idealen belangrijker is dan het profileren van de Piratenpartij;
• openheid, het doorbreken van partijpolitiek en samenwerking met gelijkgezinden 

belangrijke waarden zijn voor de Amsterdamse Piraten, dit meerdere keren expliciet is 
uitgesproken in het samenstellen van de Piratencodex;

• inspirerende voorbeelden - zoals Barcelona, waar burgerplatform 'Barcelona en Comú1' de 
stad bestuurt op basis van de principes democratie, transparantie, sociale gerechtigheid en 
gemeenschapsrechten, en de Engelse gemeente Frome2, waar gewone burgers op basis van 
de consensusmethode 'flatpack'-democratie het gemeentebestuur hebben overgenomen - 
laten zien dat het doorbreken van partijpolitiek mogelijk is;

• de Amsterdamse partijpolitiek volledig is vastgeroest en geen recht doet aan de diversiteit 
van de stad en de talloze lokale initiatieven die spelen;

• verschillende progressieve bewegingen, lokale organisaties en actieve Amsterdammers 
nadenken over de mogelijkheid politiek samen te werken, bijvoorbeeld als burgerlijst, maar 
dit niet van de grond komt zodra de politieke bewegingen die meedoen niet over hun eigen 
schaduw durven heen te stappen en een serieuze commitment aan durven te gaan

roept het bestuur op

• de mogelijkheden van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 als onderdeel 
van een brede burgerlijst van progressieve bewegingen, lokale organisaties en actieve 
Amsterdammers serieus te onderzoeken

en gaat over tot de orde van de dag.

Jelle de Graaf,
Lid 1758

Matthijs Pontier,
Lid 1680

1    Barcelona en Comú: https://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_en_Com%C3%BA
2 Frome: https://www.theguardian.com/politics/2015/may/22/flatpack-democracy-peoples-republic-of-frome

https://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_en_Com%C3%BA
https://www.theguardian.com/politics/2015/may/22/flatpack-democracy-peoples-republic-of-frome

