GL ALV 14-11-2018
I). Opening en mededelingen




Na punt drie op de agenda ‘uit fractie’ komt het punt van de wethouders. Een deel van de
raadsleden heeft zich afgemeld door de late avond gisteravond over de
begrotingsbehandeling. Heel leuk dat een aantal raadsleden wel is gekomen.
De stemcommissie bestaat uit Marleen en Christine.

Belangrijke data:







21-11 gemeenteraadsverkiezingen in Noordwijk. Vanuit Leiden willen we dit steunen,
daarom gaan we aanstaande zaterdag daar helpen bij de huis-aan-huis actie. De coördinator
vanuit Leiden is Gerard, het vertrek is om 09:00 vanaf station Leiden fietsend. Er is
afgesproken uiterlijk 10:00 daar te zijn bij het huis van de fractievoorzitter. ’s Middags is er
nog een ronde.
25-11 PLV. Er wordt gestemd over het provinciale programma . Aanmelden op GLZH.nl
14-12 is de GLL winterborrel gepland, wees van harte welkom.
06-02 verantwoording ALV.
16-02 landelijk congres. Mag je ook als niet-lid heen.

II). Notulen vorige ALV
Goedgekeurd.
III). Uit de fractie
Gister was de begrotingsbehandeling in de raad. Voor het eerst in acht jaar heeft GroenLinks weer
meegeschreven aan de begroting. De begroting is aangenomen en het is duidelijk te zien dat GL een
stempel erop heeft gedrukt. Veel nadruk op duurzaamheid. Een aantal speerpunten zijn duurzame
verstedelijking, de fiets op 1 en een autoluwe stad. Het economisch beleid is gekoppeld aan het
sociaal beleid, op cultuurgebied gebeurt er ook veel spannends. We mogen hier heel trots op zijn. De
houdingen in de raad raken wat meer gepolariseerd, want dit college heeft wat meer kleur op het
gezicht. VVD en CDA proberen hier tegenaan te schoppen, goed voor het democratisch gehalte. GL
heeft complimenten gekregen voor het samenwerken met en het betrekken van andere partijen,
zowel raadsleden als wethouders. Alle GroenLinks-wijzigingsvoorstellen zijn aangenomen. Een aantal
van deze voorstellen zijn:







Uit je dak op je dak: 2020 het jaar van het dak. Het dakoppervlak in Leiden kan beter benut
worden voor bijvoorbeeld duurzaamheid.
Fiets op 1: er komt een analyse van 10 minst veilige plekken voor fietsers om deze veiliger te
gaan maken.
Circulaire economie stimuleren.
De garenmarkt wordt autovrij.
Cultuurfonds: er gaat meer geld daarheen omdat landelijke stroom is weggevallen.
Er komt een biodiversiteitstuin bij Naturalis.

Binnenkort is ook alles te vinden op internet.
Er was ook een filmpje vanuit de fractie, het is voor het eerst dat een partij in Leiden of een GL
afdeling dit doet. De fractie is een stijl aan het creëren voor de komende jaren.
Het gaat goed in de fractie na de leiderschapswissel.
IV). Van de wethouders
Martine heeft in haar portefeuille ook participatie. Ze wil bij deze de uitnodiging doen om eens mee
te denken. Hier is nog geen vooropgezet idee bij, maar Martine zou het heel fijn vinden als we mee
willen denken. Samen maken we de stad.

Ook is Martine druk bezig te vergroenen. Er zijn hierbij grote uitdagingen, want Leiden is een enorm
versteende stad. Vergroenen kan breder opgevat worden dan bomen, mocht je een idee hebben
hierover laat het Martine weten. Er komen kaders op de gemeentewebsite.
De mobiliteitsvisie wordt voor volgende zomer vastgesteld. Waar zitten de knelpunten en kansen?
Opnieuw laat het Martine weten. Haar mail is: m.leewis@leiden.nl
Fleur Spijker is bezig met de omgevingsvisie Leiden 2040. Dit gaat over hoe de stad vorm te geven.
Kom vooral meepraten!
Participatienota: voor de nieuwe participatieverordening komt binnenkort een inspraaktraject. Het
college wil participatie vooral in projecten aan de stad laten zien. Of er veel veranderingen in die
verordening komen is de vraag.
V). Begroting 2019
Vorig jaar is afgesproken dat we beter financieel willen sturen, dit betekent verder kijken dan 1 jaar.
Dat is de leidraad bij de opzet van de begroting voor 2019. Er is heel gericht gekeken wat voor
activiteiten willen we doen. Er is 1 nieuw onderdeel; de beweging. De inhoud hiervan is nog niet
gespecificeerd, want dat kunnen we nog niet. We zijn geholpen door een flinke stijging van de
bijdrage van landelijk in 2018. Voor het eerst is een post voor een campagnefonds. Het doel is eind
2020 10.000 euro gereserveerd te hebben voor de campagnes van 2021 en 2022. We willen
voorkomen blut te zijn. In de bijlage staat hoe we dit willen gaan doen en hoe we vinger aan de pols
houden. We zijn aardig op weg om de boel onder controle te houden.
De inkomsten zijn ingeschat naar aanleiding van de bijdrage van 2018. En de bijdrage van de mensen
die starten met de Talentenpool. Er is niet uitgegaan van crowdfunding, want die inkomsten blijken
vaak tegen te vallen.
Uitgaven: nu geen automatisch gekopieerde getallen voor bestuursuitgaven, maar gekeken wat het
echt kost. Dit kan dan duurder uitvallen. Ook de Talentenpool valt duurder uit door kosten als
accommodaties, de mogelijkheid een expert in te huren en verder kleine posten als drank en
reiskosten. Er is geen koppeling van de inkomsten en de uitgaven van de Talentenpool.
Meningsvorming en ontmoeting is niet specifiek gedefinieerd maar er is ruimte voor. Voor de Groene
Lintjes is een hoger bedrag opgenomen want het is een publiciteitstrekker. Van de Permanente
Campagne weten we de inhoud ook nog niet helemaal. De Beweging is ruim genomen zodat we niet
alleen maar kleine dingen kunnen doen. Voor meer vragen klop aan bij Jos.
Mochten er eerder Tweede Kamer-verkiezingen zijn, dan moet er naar begroting gekeken worden. Er
zal met deze begroting al flink veel geld naar het campagnefonds gaan. Er is apart geld voor de
campagnes in 2019 en apart geld voor het campagnefonds. Voor de Europese verkiezingen komt er
veel vanuit landelijk en EP. Wij voorzien mensen van koffie bij wijze van, dus het bedrag voor deze
campagne is lager.
Ledenactivering is op de begroting 2019 uitgesplitst naar nieuwe posten. Er is geen potje onvoorzien
doordat er halfjaarlijkse checks komen die zorgen dat fouten tijdig kunnen worden bijgesteld. Dus de
foutmarges zullen veel kleiner zijn.
Het liefst presenteren we eerst de plannen en dan het kostenplaatje en de begroting. Nu is er een
visie voor de komende jaren, maar nog niet alle plannen zijn concreet. Daarom is er gewerkt met
schattingen, maar aan de verhoudingen kun je wel zien wat wij belangrijk vinden (Beweging
bijvoorbeeld). Voor de campagnes is niet gewerkt met schattingen, want die kosten weten we
ongeveer uit het verleden.

We hebben opgetekend dat de Europese Verkiezingen heel belangrijk zijn en het de
campagnecommissie vrij staat een begroting in te leveren die deze norm overschrijdt. Het bestuur zal
dan beoordelen of deze overschrijding terecht is en nuttige zaken oplevert. Het bestuur gaat kijken
op welke ALV een tussentijdse toelichting op de begroting komt. Tijdens de februari-ALV wordt een
kijkje gegeven op het kostenplaatje van Provinciale Staten-verkiezingen.
De begroting is per acclamatie aangenomen. Dank aan Jos voor het vele werk, dat hopelijk een
houvast biedt voor de komende vier jaar.
VI). Benoeming Kascommissie
De kascommissie bestaat altijd uit 2 personen. Ze worden benoemd tot de verantwoordings-ALV in
februari. We gaan nadenken over iemand benoemen voor 2 jaar zodat ervaring geborgd blijft.
In de kascommissie zijn ingestemd: Maria van Bergen en Anita Hollekamp.
VII). Benoeming campagneleider+ presentatie campagnecommissie
Het plan is dat het Campagneteam niet alleen campagne voert voor de verkiezingen, maar ook de
permanente campagne doet voor de rest van het jaar. De campagneleider is benoemd voor een jaar.
Maurits Donga is campagneleider en de rest van het team bestaat uit David Tempelman, Nils
Mollema, Willem van der Wal, Diederick van de Walle en Hafsa Ismail. Edgar van de Burgt en
Marleen Schreuder zitten erbij namens het bestuur en de fractie.
VIII). Vooruitblik campagnes voor de Provinciale en Europese verkiezingen
Volgende week is het eerste overleg van de Campagnecommissie. Ze zijn nog in de opstartfase, het
campagneplan zal spoedig volgen. Het is voor de invalshoeken voor de campagnes wachten op de
provincie en op landelijk. Er moet niet vergeten worden dat er ook waterschapsverkiezingen zijn. Er
staat een GroenLinkser op plaats 3 voor die verkiezingen, het campagneteam maakt ook een
plannetje voor promotie daarvan.
IX). Presentatie afdelingsvisie 2022
Er is een raamwerk gemaakt voor de komende vier jaar. Dit bevalt goed, want het bestuur kan aan de
hand daarvan jaarplannen maken. De mindmap voor de visie is uitgewerkt in een document. Dit
inzien kun je aanvragen bij Gemma.
Focus voor de komende vier jaar en wat dat betekent voor wat we gaan doen:
De Beweging staat centraal. Wij met zijn allen maken het verschil. Die ‘wij’ is breder dan GroenLinks
of mensen die lid zijn, maar bestaat uit iedereen die zich aangesproken voelt bij een specifiek
onderwerp of een van de waarden uit ons gedachtegoed en die daar dus ook in mee kan doen.
GroenLinks profileert zich meer op kernwaarden dan op specifieke standpunten. Dat bewegingsidee
omarmen wij ook en willen we lokaal concreter vormgeven.
Netwerken: we willen verder gaan uitbouwen wat we nu hebben. Onze netwerken zijn nog niet
volledig in kaart gebracht en we haken er weinig op aan. Dit betekent niet alleen met GroenLinks
onderling, maar kan bijvoorbeeld ook met andere politieke partijen. Dat kan op
onderwerpen/thema’s/kernwaarden. Hoeft niet op alle thema’s maar kan per thema. Hier willen we
systematischer op in gaan zetten. Onze netwerken in kaart brengen kan duidelijk maken wie
ambassadeurs voor ons kunnen zijn en waar kansen liggen voor samen optrekken en activiteiten
ontplooien.
Gedachtegoed en debat: we zijn een debatpartij. We doen dat veel met elkaar, maar nog niet heel
veel in de stad. Als we meer aansluiten bij wat er in de stad al gebeurt, dan is het wellicht makkelijker
en toegankelijker om met meer mensen te verbinden. Dit heeft een sterke link met verkiezingen,
maar moet nadrukkelijk ook daarbuiten structureel.
Scouting en ontwikkeling: dit is al jaren stevig verankerd, bijvoorbeeld met de Talentenpool. Er
liggen nog kansen in het onderscheiden van verschillende doelgroepen en training en ontwikkeling

meer op maat aanbieden. Daarnaast kan scouting door alle activiteiten heen wat meer aandacht
krijgen zodat een doorlopend proces is.
Diversiteit: dit mag een veel prominentere plek krijgen. Hoewel we diversiteit en inclusiviteit hoog in
het vaandel dragen, is het nog ver te zoeken binnen onze eigen gelederen en beweging. Het moet in
alles wat wij doen een uitgangspunt zijn. Er is animo voor een diversiteitscommissie. Martine is heel
benieuwd naar ideeën of bevindingen van zo’n commissie.
De visie is ook vertaald naar nieuwe portefeuilles: de vaste portefeuilles zijn voorzitter, secretaris,
penningmeester, Communicatie, Veiligheid & ICT en Integriteit. Daarnaast hebben wij nu Beweging,
Netwerk en Diversiteit, Politiek debat, Verkiezingen en Politiek Personeelsbeleid.
Op de ALV van 6 februari presenteren we ons jaarplan. Een jaarplan maakt het makkelijker om iets te
zeggen over de concrete plannen. Ideeën insturen mag altijd en zijn zeer welkom.
Er ontstaat een interessante discussie n.a.v. de vraag of in de nieuwe visie het politieke aspect (het
raads- en collegewerk, de politieke agenda, het werven van leden) niet veel meer benadrukt moet
worden. De nadruk ligt vooral op de kernwaarden die we vanuit GroenLinks delen en minder op ons
politieke programma. Is de politiek niet het voornaamste speerpunt van de Beweging? Of is de
politiek en ons politieke programma een middel/kanaal/manier om ons gedachtegoed breed te
verspreiden en onze idealen te realiseren? We praten hier graag een keer over verder.
Binnenkort komen er plannen per wijk, dit kunnen we gebruiken voor de beweging. Dit zal bijdragen
aan het nog waardevoller en substantiëler maken van het langs de deuren gaan. Er is een behoefte
aan concrete punten om GroenLinks (Leiden) mee te promoten.
X). Openstelling vacature afdelingsvoorzitter
Gemma is bezig aan haar laatste termijn, in het voorjaar gaat zij het stokje overdragen. Voor de
voorzittersfunctie ligt er een stevig profiel. Denk na of het iets voor jou is of dat je iemand weet die
geschikt is.
XI). Rondvraag en w.v.t.t.k.
Volgende keer een beter scherm tijdens de ALV dat beter te lezen is.
XII). Sluiting

