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I. Opening, mededeling en vaststelling agenda: Afdelingsvoorzitter Gemma Lago heet alle
aanwezigen welkom op deze feestelijke ALV.
Op de ALV worden foto’s gemaakt, als mensen niet op de foto willen komen kunnen ze dat
aangeven. Er wordt een stemcommissie ingesteld.
II. Agenda: Er wordt een punt ‘toelichting AVG’ toegevoegd. Besluit: De agenda is
goedgekeurd
III. Notulen: Hier zijn geen vragen over. Besluit: De notulen worden goedgekeurd
IV. Feestelijk: Er ligt een collegeakkoord. Namens de fractie delen Jos Olsthoorn en Ashley
North over het akkoord:
Bijzonder
Voor de afdeling is het bijzonder dat GL weer meedoet, voor het eerst in jaren en voor het
eerst met acht zetels en twee wethouders. Het akkoord ademt veel standpunten van de
partij uit. De onderhandelaars hebben samen met een klankbordgroep gewerkt, die ook
punten aandroeg. De grondslag is het verkiezingsprogramma geweest.
Onderhandelingen
De onderhandelingen begonnen met D66 en GroenLinks die de VVD uitnodigden, vanuit
eerder opgebouwd vertrouwen en goede samenwerking. Zowel in samenwerking,
onderhandelwijze en sfeer als qua visie op groepen in de stad werden de onderhandelingen
lastiger. Toen is besloten afstand te nemen van de VVD en met de PvdA verder te praten.
Die gesprekken gingen enthousiast en vol vertrouwen verder, waardoor er snel een
akkoord lag.
Inhoud akkoord
De inhoud van het akkoord bevat weinig ‘compromissen’ – het zijn punten van GL zelf, of
punten die door anderen werden aangedragen die GroenLinks óók goed vindt. Er zijn
daardoor ambitieuze stappen gezet.
Speerpunten
Eerste speerpunt in het programma is verduurzaming. Dat gaat o.a. naar duurzame bouw
van nieuwe woningen en verduurzaming van de huidige stad vanuit de OZB. Tweede
speerpunt is vergroening, meer tastbare natuur en stadsecologen. In projecten moet
vergroening centraal staan. Derde speerpunt is de menselijke maat in het sociaal domein.
Er wordt een reserve opgebouwd voor het sociaal domein. De wethouderspost koppelt
werk en economie, zodat één wethouder mensen koppelt aan werk. Er komen
investeringen in cultuur na jaren van bezuinigingen. En: er wordt gemikt op een autoluwe
binnenstad. Denk als eerste aan Oude en Nieuwe Rijn en het Pieterskerkgebied en de
Aalmarkt, daarna andere plekken.
Vragen
De eerste en derde vraag gaan over de woningopgave van 10.000 woningen. De opgave
blijkt eigenlijk 8500 te zijn. Het akkoord verhoogt het percentage sociale huur naar 30%.
De opgave is er echt ook voor Leiden, niet alleen als regio. Het akkoord wil de opgave halen
door inbreiden en toevoegen, zodat langdurige zoekers een kans krijgen. De toren in de
Merenwijk gaat niet door, de Kopermolen wordt herzien.
Tweede vraag gaat over circulaire economie en hoe dat in het programma staat. Dat zit in
de portefeuille van wethouder Yvonne (o.a. via werkgevers) en ook bij bouw (Fleur Spijker)
gaat het om hergebruik van materialen.

Vierde vraag gaat over het financiële plaatje. De gemeente begroot voor vier jaar. De
onderhandelaars kwamen voor een tekort van 18 miljoen bij onaangepast beleid gaan. Dat
moest opgelost. O.a. door verhoging van de OZB om voorzieningen in stand te houden. In
2022 vervalt de precariobelasting en is het lastenniveau weer gelijk.
De vijfde en zevende vraag gaan over de onderhandelingen. Zijn er punten over die waren
afgetikt met de VVD? Die zijn er, omdat de conceptteksten van de gesprekken met de VVD
zijn gebruikt in de gesprekken met PvdA, nadat VVD-onderdelen waren geschrapt. Hoe is
de portefeuillesamenstelling geregeld? In de informatieronde is al aangegeven waar onze
belangen liggen en waar we een wethouder zouden willen leveren. Kern daarin was
verduurzaming/vergroening en werk/economie. De omgevingsvisie ligt bij Fleur Spijker en
deels ook bij Martine, beiden zullen in die visievorming samenwerken.
De zesde vraag gaat over de buurgemeenten. De regiovisie is al vastgelegd. De huidige
situatie is dat fuseren lastig ligt, maar dat de deur openstaat en dat Leiden als
stadsgemeente profileert en verder kijkt.
De laatste vraag gaat over plannen voor infrastructuur. Voor het komende akkoord liggen
daarin verbeteringen voor fiets en voetganger en OV centraal.
Wethouders
Yvonne presenteert zich als geboren en getogen Leidenaar in hart en nieren, die na veel
gemeentelijke rollen en de laatste jaren interim-ZZP-klussen bij gemeentes klaar is voor
het wethouderschap. De portefeuille is werk en inkomen: het koppelen van mensen aan
werk is een speerpunt. Qua economie heeft Leiden de wind mee, dat maakt het zaak om
te vergroenen, circulair bij elkaar te plaatsen. Belangrijk is ook meer geld en mogelijkheden
voor cultuur, o.a. voor eenmalige kunstprojecten. Yvonne vindt ook emancipatie belangrijk
en dat krijgt kleur in de vier vrouwelijke wethouders en het Roze Stembusakkoord. Ze wil
groepen in de stad met elkaar verbinden.
Martine presenteert zich als iemand met een zeer diverse carrière in bedrijfsleven,
waterbeheer, gemeente, duurzaamheid en bestuur. Ze wijst meteen op de
verantwoordelijkheid voor de afdeling om de wethouders scherp te houden. Ze vindt
vergroening essentieel en vindt het bijzonder dat een GL-achtig programma nu op een
meerderheid in de stad kan rekenen. Belangrijk is voor haar dus verduurzaming,
vergroening en de wateropgave. Yvonne en Martine waarderen het ook om samen
wethouder te zijn en dus een collega te hebben voor overleg.
Vragen aan de wethouders:
Er is één vraag over kunst en cultuur: hoe wordt dat toegankelijker? Het antwoord: door
regelingen in het minimabeleid en met een fonds voor de wijken, waarbij niet alleen
gevestigde kunstenaars kans maken.
Dank
Afdelingsvoorzitter Gemma spreekt uit dat er hard en lang gewerkt is voor dit akkoord en
de formatie. Vanaf oktober is de wethoudersprocedure al bezig en dat betaalt zich uit in dit
akkoord. Gemma dankt alle leden van de klankbordgroep (Stephanie Bakker, Sinan
Cengiz, Tjitske Veldkamp, Gerard van Hees, Hester van Kruijssen, Gemma zelf en de
fractie). Gemma bedankt ook informateur Rob van Lint.
Informateur Rob van Lint is zelden zó blij geweest dat een door hem gegeven advies
(akkoord met VVD) niet is uitgevoerd, ook al was dat op dat moment het beste advies. Hij
is trots op het fantastische akkoord en de bemensing ervan.
Fractievoorzitter Walter is trots op de acht zetels en geeft de raadsleden kans om de
portefeuille toe te lichten. Er zijn 8 raadsleden en Hester van Kruijssen gaat vanaf 31 mei
Emma van Bree tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen.

De fractie: Emma doet leefbaarheid en bereikbaarheid en een deel omgevingskwaliteit.
Speerpunt ligt bij autoluwe binnenstad, fiets op één en veilige fietssituaties. Hester doet
daar een deel van. Ashley doet werk, inkomen en economie, vanuit de Raad op de
portefeuille van Yvonne. Belangrijk is integraal arbeidsbeleid en het terugdringen van
regeldruk voor ondernemers. Jos doet samen met Emma leefbaarheid en bereikbaarheid,
met vizier op vergroening en veiligheid. Gebke richt zich op stedelijke ontwikkeling en
wordt woordvoerder financiën. Het menselijke aspect daarin brengen, met name voor
sociale woningbouw en duurzaamheid. Rembrandt doet onderwijs en samenleving. Hij licht
er nu uit dat hij wil nadenken over toekomstgericht bouwen voor ouderen, wat helpt bij
zelfstandig blijven wonen. Alex doet samen met Gebke stedelijke ontwikkeling, bouwen,
wonen, ruimte en de omgevingswet, om er een groen en sociaal stempel op te drukken.
Marleen doet samen met Rembrandt onderwijs en samenleving, waarbij zij zich richt op
onderwijs, jeugd, sport en recreatie. Walter gaat als fractievoorzitter deze fractie leiden en
is woordvoerder cultuur. Er is afscheid genomen van Yvonne en Stephanie als leden van de
oude fractie. Lonneke en Diederick blijven actief voor communicatie en als fractieassistent. De fractie verhuist naar de kamer van de PvdA.
Dank aan Jos en Ashley, de onderhandelaars. Beide worden door Walter bedankt voor de
onderhandelingen, analyses en tijdsinvestering.
Vrijdag is een feest om alles te vieren en vrijwilligers te bedanken. Feest is om te bedanken
én om te vieren.
PAUZE
V. Evaluatie campagne gemeenteraadsverkiezingen. De campagne, de vorming van het
programma en de kandidatenprocedure worden alle drie geëvalueerd. Vandaag zijn de
campagneleiders er niet, wel Nina die toen Joost een hersenschudding kreeg als interimcampagneleider de campagne verder leidde. Zij koppelt terug.
Een aantal thema’s die in de evaluaties terugkomen: communicatie was verdeeld over
bestuur, fractie en campagne, waardoor campagnenieuws soms laat was. In de commissie
was tot Edgar vanuit bestuur kwam niet veel vertegenwoordiging vanuit bestuur en fractie.
De planning van acties en activiteiten was niet altijd duidelijk. Daardoor was er ook niet
altijd ruimte voor initiatieven door betrokken leden. Een thema is 0ok
verwachtingsmanagement rond de betrokkenheid van kandidaten en fractieleden in de
campagne, omdat de fractie naast het raadswerk ook veel debatteert en dus erg druk is.
Positief waren onder andere de vele HAH’s, waarbij 2.000 deuren zijn bereikt, een strak
verlopen campagne, een goed pand in de binnenstad, een sterke eindsprint, goede
crowdfunding en een goed werkende campagnecommissie met drie teams onder een
campagne kernteam. Nina krijgt vanuit de afdeling na haar toelichting vooral
complimenten voor de goede en zichtbare campagne, en de aansporing om ook best
practices te formuleren. Bij de vragen gaat het over de evaluatie van de digitale campagne
(die volgt) en of er gestuurd is op de jonge doelgroep. Dat is gebeurd met studentenacties
en estafette op faculteiten en digitale promotie gericht op 18-35-jarigen. De vraag komt
ook op hoe we diversiteit kunnen stimuleren in de afdeling, mogelijk vanuit ervaringen van
mensen die je aan de deur spreekt. Er volgt applaus voor een uitstekende campagne.
VI. Dank en decharge campagnecommissie
Gemma noemt Eline, Joost, Nina, Jesse, Lara, Bas, Stella, Thea, Ashley en Edgar uit de
campagnecommissie en ze dechargeert ze van de taak.
VII. Evaluaties programmacommissie en kandidatenprocedure
Jos van Iersel, penningmeester in het bestuur, licht toe: het bestuur is bezig om de
ervaringen van het programma boven tafel te krijgen en van de kandidatencommissie, en
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die anoniem te verwerken. Het resultaat daarvan wordt een aanpak vooruit, met het oog
op volgende GR-verkiezingen. Dat borgt een goed resultaat in 2022.
Vooruitblik permanente campagne
Na de GR-campagne kijken we vooruit naar het vervolg en de campagnes voor 2019.
Zaterdag is al een HAH-actie. GL Leiden mag uitgroeien tot een beweging. Het bestuur
denkt er over na hoe dat kan en wat het betekent voor leden, vrijwilligers en kiezers. Het
vraagt om inzet van leden. Het bestuur heeft al een visiedag gehad met de beoogde nieuwe
bestuursleden om aan een visie hiervoor te werken. De afdeling kan meedenken en er
komen weer vacatures voor de permanente campagne.
Voortgang talentenpool
Judith van Vliet presenteert namens de Talentenpool. Zij heeft samen met Marlou Min
overgenomen. Er zijn drie bijeenkomsten geweest, met 15 mensen begonnen, nu 13 over.
Kandidaten die op willen gaan voor bestuur komen ook uit de pool, wat in ieder geval laat
zien dat de pool voor betrokken, getalenteerde leden zorgt.
AVG: Bestuurslid Gerard Krol licht toe over de nieuwe Privacyregels. Als lokale afdeling
werken we ook aan betere lokale privacy, binnen onze middelen en geld. Voor een aantal
zaken als het mailsysteem en bestandsopslag hebben we een oplossing gevonden, in een
bestandsopslagsysteem en het mailsysteem van landelijk
Decharges en herbenoeming bestuur
Afdelingsvoorzitter Gemma Lago roept Douwe de Roest en Esther van der Velden naar
voren, die de afgelopen periode als secretaris en bestuurslid communicatie voor de afdeling
actief waren. Gemma bedankt beide voor hun betrokken dienst aan de afdeling en geeft
namens het bestuur een cadeautje aan beiden. Ze introduceert Gerard die opgaat voor een
tweede termijn en ideeën ziet voor de toekomst van zijn portefeuille.
Er is een vraag over stemmen – (we stemmen per stembriefjes) en over een tweet van
Gerard in campagnetijd, die gevoelig lag. Gerard geeft aan wat voor hem aanleiding was
voor de tweet, hoe die een eigen leven ging leiden en hoe campagnetijd inderdaad een
moment is dat om voorzichtigheid vraagt.
Hierna worden Nina Vlemmings, Kübra Erkoca en Lauri van Oosterom voorgesteld. Kübra
is al bekend van de campagne als organizer en in het pand. Ze wil haar vaardigheden
inzetten voor de afdeling. Nina heeft ook een hart voor politiek en GroenLinks, de
campagne. Ze wil na de campagne actief blijven en doorgaan, in het bestuur. Lauri is al
betrokken bij de afdeling en o.a. Nacht van de Vluchteling en als ondersteuner van de
Talentenpool. Alle drie zijn actief in de Talentenpool. Het bestuur stelt met opzet drie leden
voor, met het oog op piekbelasting en het nadenken over de portefeuilles, o.a. gericht op
GroenLinks als beweging.
Voorgesteld voor stemming worden dus: Nina Vlemmings als secretaris, Lauri van
Oosterom als bestuurslid voor communicatie, Kübra Erkoca als algemeen bestuurslid en
Gerard Krol voor een herbenoeming als algemeen bestuurslid.
Totaal aantal stemmen was 46. Nina 44, 1, 1. Lauri 45, 1, 0. Kübra: 43, 3, 0. Gerard: 39, 1, 6.
Besluit: De hierboven genoemde voorgedragen bestuursleden zijn benoemd in het
bestuur.
Rondvraag en wvttk:
Edgar noemt het uitslagfeest dat vrijdag plaatsheeft in de Tuin van de Smid. Er wordt een
vraag gesteld over de nieuwe huis-aan-huisacties. De actie komt in de nieuwsbrief en
mailing.
Sluiting: Afdelingsvoorzitter Gemma Lago sluit rond 22.35 uur de vergadering. Deze
notulen zijn geschreven door Douwe de Roest

