Kort verslag ALV GroenLinks Leiden
Datum: 31-05-2017
Locatie: Het Gebouw (Arubapad)
I. Opening: De vergadering begint rond 20.00 en wordt geopend door voorzitter Gemma
Lago. Bij de ALV waren ongeveer 35 mensen aanwezig.
II. Mededeling uit bestuur: Namens het bestuur wordt gewezen op de bestuurskandidaten
en aangegeven hoe gestemd kan worden en dat leden die langer dan drie maanden lid zijn
kunnen stemmen.
III. Uit de fractie: Walter van Peijpe geeft namens de fractie een overzicht van de
ontwikkelingen sinds de laatste ALV. Stephanie Bakker en Emma van Bree zijn duoraadslid. De raad heeft een goede collega verloren in Aad van der Luit.
Walter vertelt over de regionale samenwerking met 5 gemeentes en de huidige stand van
zaken. Hij vertelt over segregatie/integratie in het onderwijs en over bijstand op maat. Dit
zijn uitdagingen. Hij vertelt hierna over de brief namens het college aan het ABP over
investeringen, over het Korte Vlietpark en over de actie ‘tegel eruit, plant erin’. Dit zijn
successen. Actuele dossies gaan verder over de uitbreiding van de Humanities-Campus en
de verplaatsing van het busstation.
IV. Evaluatie en decharge verkiezingscommissie: Emma van Bree en Nadia van Huisstede
zijn aanwezig om de campagne te evalueren. Ze lopen de successen en tips met ons door.
Samengevat is er een succesvolle grassroots campagne gevoerd met veel activiteiten. We
weten nu beter wat goed werkt en wat niet, en dat is handig voor de GR2018. Daarvoor
willen we onder meer een nog grotere en actievere harde kern vrijwilligers en meer
samenwerking met maatschappelijke partners. Er is ook een financieel overzicht. De
commissie wordt bedankt voor haar werk.
BESLUIT: De Verkiezingscampagnecommissie TK2017 wordt gedechargeerd
V. Decharge Permanente Campagnecommissie
Gemma licht toe wat de Permanente Campagnecommissie deed – campagnevoeren
tussen de verkiezingen door. Deze commissie heeft eerder geëvalueerd en wordt nu alleen
gedechargeerd.
BESLUIT: De Permanente Campagnecommissie wordt gedechargeerd.
VI. Campagne gemeenteraadsverkiezingen 2018: Nieuwe campagneleiders Joost Schrieks
en Eline Levering geven een presentatie. Een aanvulling komt op een volgende ALV. Er
komt een kernteam en een aantal taak/werkgroepen (Huis-aan-huis, campagnepand en
‘sympathisanten’). Er is iemand voor communicatie en online. Er zijn drie centrale waarden:
eerlijk delen, empathie en duurzaamheid. Er komen veel huis-aan-huisacties, de eerste op
15 juni al.
VII. Programmacommissie: Namens de programmacommissie spreekt Aukje (portefeuille
verkiezingen). Aukje vertelt over het proces en de planning. Vanuit eigen thema’s
betrekken we de stad erbij. Twee avonden extra groot, over duurzaamheid en over sociale
participatie. De ALV ontvangt later een conceptprogramma. Er komt een amendementen-

ALV, maar voor die tijd ook een tafeltjesavond. Thema’s en vragen kunnen gemaild naar
Programmacommissie@groenlinksleiden.nl
VIII. Kandidatencommissie: De kandidatencommissie is hard aan het werk. Er zijn genoeg en
ook capabele kandidaten. Aandachtspunt ligt op diversiteit. Het advies komt half
september. Er zijn vragen uit de zaal over de verkiezing van de lijsttrekker en over snelle
presentatie van diegene of van andere mensen op de lijst. Die wijze is hetzelfde als eerder.
IX. Verslag functioneringscommissie 2016: De functioneringscommissie brengt verslag uit.
De periode waarover dit ging is inmiddels al lang geleden. Er is een vloeiende
fractievoorzitterswisseling geweest die voor iedereen goed uitpakt, en er zijn stappen
gezet zodat de fractie en het bestuur nog beter samenwerken. Er wordt besproken of er
een volgende keer niet nog kritischer gekeken moet worden. De commissie heeft ook een
vacature en vanuit het bestuur gaat ook een ander het doen.
X. Benoeming bestuursleden:
BESLUIT: Tjitske Veldkamp wordt bedankt voor haar goede werk als bestuurslid
communicatie in de afgelopen twee jaar. Zij heeft niet alleen voor het bestuur, maar ook in
de campagne en voor de fractie goed werk verricht.
Hierna presenteren Esther van der Velden, Jos van Iersel en Nadia van Huisstede zich als
kandidaten voor de post van resp. communicatie, penningmeester en politiek
personeelsbeleid. Gemma Lago geeft toelichting over haar motivatie om een tweede
termijn als voorzitter te willen doen.
Er is eerder al een stemcommissie ingesteld. Na het tellen van de stemmen blijkt dat al
deze kandidaten met unanieme of vrijwel unanieme stemmen zijn aangenomen.
BESLUIT: Daarmee worden Jos van iersel, Nadia van Huisstede, Esther van der Velden en
Gemma Lago geïnstalleerd als nieuwe bestuursleden.
XI. Rondvraag en wvttk: Er is een vraag naar verslaglegging van ALV’s. Bij eerdere ALV’s
waren er alleen besluitenlijsten en daar is nu weer voor gekozen, maar de ALV waardeert
wel een iets uitgebreider document. Er wordt afgesproken dat het bestuur hier naar gaat
kijken.
Lauri en Hessel hebben nog mededelingen, resp. over de Nacht van de Vluchteling en de
werkgroep Groen van GroenLinks Leiden.
Bij ALV hoort een verslag. Te belangrijk om niet te doen. Daar zijn meer mensen het mee
eens. Douwe licht toe over de vorige ALV: hij notuleerde tot de verkiezing, daarna niet
meer; er is wel de mogelijkheid tot een verslag. Bestuur gaat daar naar kijken
WVTTK: Lauri over Nacht van de Vluchtelingen, Hessel over werkgroep Groen van
GroenLinks Leiden
XII. Sluiting van de ALV rond 22.15
Dit verslag is geschreven door Douwe de Roest

