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I. Opening: Gemma opent rond 20.10 de vergadering. Er waren vanavond ongeveer 50
mensen. Dat is veel en dus goed om te merken dat de afdeling zo betrokken is! Bijzonder
welkom aan voorzitter GL Haarlem.
De agenda wordt goedgekeurd.
Stemcommissie wordt ingesteld voor de stemmingen met handopsteking en de stemming
over personen. Er is een stemming over personen, waar je per briefje kan stemmen. Leden
mogen stemmen als ze langer dan drie maanden lid zijn.
II. Besluitenlijst vorige keer: Die is na aanvraag op de vorige ALV meegestuurd met het
convocaat en eerder verspreid. Hier zijn geen vragen over dus het verslag wordt
goedgekeurd.
III. Uit de fractie: Walter spreekt namens de fractie. Hij geeft aan dat het budgettair spannend
is voor de gemeente. Er zijn wel mooie successen geboekt: Jos zorgde ervoor dat fietsers
sneller door kunnen fietsen door slimmere stoplichten, Ashley heeft goed werk verricht
voor jongeren en kwetsbare groepen bijvoorbeeld uit vrouwenopvang. Yvonne heeft winst
behaald op het gebied van voorlichting over gratis tandartszorg voor kinderen –
schrikbarend hoeveel kinderen niet naar de tandarts gaan. Walter deelt over kunst en
cultuur: het kunstwerk ‘vierkant in vierkant’ namens een motie van GroenLinks. Walter
onthult dat zaterdag 16.30 tegenover het belastingkantoor.
Er zijn ook grote thema’s die langdurig spelen, zoals de locatie van het busstation en de
Humanities-campus.
Walter is blij met de prestaties, de kandidatenlijst en de delen van het programma die hij
heeft gezien.
IV. Decharge bestuurslid politiek personeelsbeleid: Aukje van Ravensbergen was bestuurslid
Verkiezingen. Heel actief geweest in bestuur en programmacommissie. Aukje licht haar
vertrek toe: zij had wel ambitie om door te gaan, maar de combinatie van werk plus
GroenLinks plus verbouwing was erg intensief. Stoppen vindt ze erg jammer, maar het is
belangrijk om voor haar eigen gezondheid te kiezen. Aukje geeft aan dat het van haar een
persoonlijke keuze is, en dat de samenwerking en steun vanuit bestuur zeer goed is. Aukje
wenst de afdeling succes en meldt dat we haar nog wel zullen zien.
Besluit: Aukje wordt gedechargeerd als bestuurslid.
V. Campagnecommissie: strategie en conceptbegroting: Eline Levering en Joost Schrieks
lichten de campagne voor 2018 toe. Dit is in vogelvlucht, er komen later ook weer meer
speerpunten en materialen. Het team bestaat uit Eline, Joost, een digitale mediamanager,
een sympathisantencoordinator, een vrijwilligerscoordinator, een huis-aan-huiscoordinator, een chef campagnepand en een secretaris. De meesten hebben weer een
team onder zich. Mensen in een team zijn vaste krachten die ook weleens iets organiseren.
Het is een ‘opkomstcampagne’ – in het bijzonder gericht om mensen te werven die op
GroenLinks hebben gestemd. Dat zijn onder andere hele jonge mensen.

Strategie richt zich op persoonlijk contact – online en offline. Bij de jonge doelgroep
moeten ze dus heel direct binnenkomen. Campagne volgt ook landelijke adviezen voor de
campagne.
Op inhoud: GroenLinks vertelt een verhaal van verandering. Er zijn een aantal waarden:
Eerlijk delen, empathie en duurzaamheid; dat borduurt voort op TK2017. De campagne
moet zich uiten als duidelijk, daadkrachtig en realistisch. Als professionele partij komen we
ook met realistische plannen.
De vorm: wat we doen, goed doen – niet te veel dus. Liever één actie groot en goed, dan 5
acties met kleine groepjes. Nadruk ligt op persoonlijk contact en huis-aan-huis. Zetels
halen, maar ook zichtbaar en benaderbaar zijn – er is meer dan deze campagne.
Het campagnebudget wordt toegelicht. We mikken onder meer op een vrijwilligerspand en
op goede zichtbaarheid door reclame. Er is een crowdfundingsbegroting die kan opschalen
als we meer binnen krijgen. Steun.groenlinks.nl/leiden. Er is voor dit bedrag gerekend op
10 euro per lid – dat zou haalbaar moeten zijn.
Organisers zijn gedreven campaigners die acties in wijken coordineren. Je krijgt een
leertraject met bijeenkomsten voor hoe je een teampje kunt opzetten. Daardoor krijg je
een campagne op wijkniveau. De campagne start op 10 december tussen 15 en 17 uur.
VI. Financieel overzicht door Jos van Iersel
Jos houdt een kort overzicht van de huidige situatie en geeft aan dat de ALV’s qua agenda
vrij vol zitten dit najaar, dus dat er daarom vanuit het bestuur het verzoek ligt om de
begroting 2018 te bespreken in januari. Dus om de lopende begroting te laten doorgaan en
toestemming te geven om tot begin januari door te lopen.
Besluit: Dit procedurevoorstel wordt geloofd om de pragmatische insteek en
aangenomen.
VII. Presentatie concept-kandidatenlijst
Martine presenteert de concept-kandidatenlijst. De echte presentatie en de decharge van
de commissie is pas op de eigenlijke ALV waar de lijst wordt vastgesteld. Wel kort
meenemen in de ‘glorieuze zoektocht’ naar goede kandidaten. De selectie is dus op basis
van minstens 6 zetels en hopelijk ook deelname aan het college. Dus de eerste 6 plekken
moet een hecht en divers team zijn met nieuwkomers en ervaring, continueren en
verfrissing. En een goede schil eromheen. Mensen in de schil moeten dus kwalitatief zijn.
Er is voor een deel niet op plek ingedeeld, maar naar blokken gekeken. De aanwezige leden
van de kandidatencommissie worden bedankt.
De kandidaten komen naar voren en worden gepresenteerd en met applaus onthaald.
Gemma noemt ook nog de onderste helft van de lijst: hier kunnen mensen zich voor
aanmelden of lijstduwers uit de stad aanbevelen.
VIII. Nadia presenteert de interne campagne: Er is een opzet gemaakt voor een interne
campagne, die bedoeld is zodat iedereen van GroenLinks de kandidaten goed kan leren
kennen. Er komt daarbij ook een presentatieavond. Dat zal zes weken lang zijn. Kandidaten
horen later meer.

IX. Presentatie stembusapplicatie (webapplicatie). Gerard heeft een websiteapplicatie
ontwikkeld die we kunnen gebruiken voor amendementen en de kandidatenprocedure.
Stemkasten zijn bekend. De stemsite is een site waar je naartoe kan, waar de relevante
vragen langskomen en waarop je dan kunt stemmen. Het programma is makkelijk te
gebruiken. Stemkastjes kosten 600 euro, dit systeem zou dus zeer voordelig zijn voor ons.
Je kunt bijvoorbeeld meteen de keuzes zien en je kunt last-minute veranderen. Voordeel
van de kastjes is dat er geen internet of telefoon nodig is en dat er goede ervaringen mee
is. We zouden dan extra telefoons kunnen meenemen voor mensen die dit niet hebben.
In de vragenronde wordt voorgesteld om niet over beide ALV’s in één keer te stemmen,
maar over de amendementen en kandidaten-ALV apart. Daarmee sluiten we aan bij het
landelijk congres dat ook met automatisering bezig is. Er wordt ook gevraagd naar de
techniek: hoe gaat dat? Hier wordt toegelicht dat het een website is en dat je dus niets
hoeft te downloaden, maar je moet wel een telefoon/tablet/laptop beschikbaar hebben.
Een belangrijke vraag ligt op het gebied van privacyrisico’s. Is de website niet
privacygevoelig? Is zichtbaar wie op wie gestemd heeft? Mogelijk wel - diep van binnen zou
kunnen zien welke code op wie heeft gestemd, maar deze codes worden voor zo’n ALV
willekeurig verspreid. Zouden stemmen via IP-adres te herleiden zijn? Dat is theoretisch
mogelijk, maar dat dat zou zijn alsof je bij stembriefjes een handschriftenanalyse uitvoert.
We bespreken wat het betekent dat de techniek nog niet beproefd is. Dat wil zeggen dat
de techniek nog niet op een eerdere ALV door ons is gebruikt, maar níet dat de website
volledig ongetest is. Er zijn ook mensen in de zaal die geen digitale telefoon hebben of
andere apparaten waarmee ze zou kunnen stemmen. Er zouden echter wel altijd extra
telefoons en apparaten beschikbaar zijn, en het is mogelijk dat er mensen anderen helpen
met stemmen. De oproep om de beide ALV’s apart te behandelen wat betreft digitaal
stemmen wordt herhaald en bestuur is het hier mee eens. Er zijn twee stemmingen:
Besluit: De stemming voor 25 oktober – de amendementen-ALV is per acclamatie
aangenomen.
Besluit: De stemming voor de kandidaten-ALV is met een meerderheid afgewezen.
Decharge en installatie functioneringscommissie: Gemma zat in de
functioneringscommissie met Edith en eerder Ronald. Gemma wil daar uit als voorzitter,
omdat de fractie in gesprekken met de functioneringscommissie eigenlijk ook over de
voorzitter moet kunnen spreken. Daarom is het voorstel dat zij eruit treedt en Nadia
intreedt. Douwe neemt de honneurs waar tijdens de stemming en korte pauze. De
stemming is unaniem met 44 stemmen voor.
Besluit: Gemma Lago wordt gedechargeerd uit de functioneringscommissie en Nadia
van Huisstede wordt geïnstalleerd in de functioneringscommissie.
X. Programmacommissie
Gerard van Hees presenteert het conceptprogramma. Hij schetst de procedure vanaf 2016,
het proces in commissie, partij en gemeente en de werkwijze. Hij vertelt wie in de
commissie zaten. Het programma heeft 3 hoofdstukken: Sociaal, Duurzaam en Open
Leiden. Volgens de indeling van landelijk. Dat is tot 17 subhoofdstukken gemaakt +
financiën.

Gerard van Hees neemt de ALV ook door een aantal overwegingen. Hierbij is gekozen voor
een programma dat weliswaar concreet genoeg is, maar zich meer richt op vergezichten,
op de toekomst, voor langer dan vier jaar, voor heel Leiden.
Hierna nemen drie leden van de commissie de drie domeinen van het document met ons
door: Sociaal Leiden, Duurzaam Leiden en Open Leiden. Een samenvatting van dit deel van
de ALV is op te vragen via secretaris@groenlinksleiden.nl
Gemma Lago bedankt de programmacommissie voor het harde werk, dat ze vergelijkt met
een afstudeerscriptie waar ook nog eens een hele afdeling meekijkt. Dit is een dijk van een
basisprogramma waar we het mee gaan doen. Hierna wordt de vervolgprocedure
gepresenteerd: de amendementenprocedure, met ruimte om aanpassingen voor te stellen
op het programma. Leden krijgen daar enkele dagen na de ALV een e-mail over en het
programma staat dan ook op de mail. Belangrijke data: 26 september: informele
amendementenavond, 5 oktober: deadline indienen amendementen, 25 oktober:
stemmen over amendementen op ALV. Bestuur zoekt 1-2 mensen om te helpen met het
proces.
XI. WVTTK:
Bericht van Els: over migratieconferentie van landelijke werkgroep daarover, op 7 oktober
door landelijk.
XII. Sluiting

