GroenLinks Zuid-Holland - Notulen Provinciale Ledenvergadering
Datum: 6 oktober 2019
Tijd: 10:00 – 16:00
Locatie: het Gebouw (Arubapad 2 – 2315 VA Leiden)
Volg- Onderwerp
nummer
1
Welkom door de voorzitter
Guido Antunes opent de vergadering om 10:06. Hij heet
iedereen welkom en licht toe hoe het stemsysteem
volgens Mentimeter werkt.
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De leden geven aan dat niet iedereen de stukken
ontvangen heeft. De secretaris geeft aan dat de mails
verzonden worden vanuit het landelijk systeem en dat hij
de emailadressen niet kan aanpassen. Hij maakt er melding
van bij het landelijk bureau.
Mededelingen
Guido feliciteert de nieuwe fractie, de gedeputeerde en
ook de verkozen raadsleden van de
herverdelingsverkiezingen. Mensen die voor het eerst op
een provinciale ledenvergadering zijn, stellen zich voor.
Goedkeuren notulen

Eigenaar

Voorzitter (Guido)

Voorzitter (Guido)

Voorzitter (Guido)

•
Vergadering PLV april 2018
Eerste pagina: Berend Potjer is verkeerd gespeld, dat
moet worden aangepast.
Laatste pagina: René van Engelen is verkeerd gespeld.
•
Vergadering PLV november 2018
Op het document zijn geen opmerkingen.
De notulen worden vastgesteld.
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Functioneringscommissie
Politiek Personeelsbeleid
Andy Wehkamp stelt zich voor en licht toe hoe het werk
(Andy) + Voorzitter (Guido)
van de functioneringscommissie in elkaar zit. Zij legt uit
hoe de procedure is gegaan. Twee leden van de
functioneringscommissie zijn met kennisgeving afwezig:
Willem van ’t Spijker en Marianne Roest. Marco van de Ven
en Ivana Citterbartova stellen zich voor. Daarna worden
enkele vragen gesteld door de leden.
- Zo wordt aangegeven dat er afspraken zijn over de
manier waarop de functioneringscommissie zijn werk doet
en hoe de relatie daarvan is met de selectiecommissie voor
het bestuur. De voorzitter van de functioneringscommissie

neemt gebruikelijk ook plaats in de selectiecommissie.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat dit problemen kan
opleveren, zoals in de provincie Groningen eerder het geval
was. Ate Flapper biedt aan om hierover verder te spreken.
Marcel Vissers geeft aan dat vanuit de
kandidatencommissie van 2018 de meerwaarde van de
voorzitter van de selectiecommissie wél groot was.
→ Aangegeven wordt dat er helderheid bij de fractie moet
komen over de rol van de voorzitter van de
functioneringscommissie in de selectiecommissie. Ate heeft
hiervoor zijn hulp aangeboden.
- Er wordt gevraagd waarom de opdracht aan de
functioneringscommissie niet gepresenteerd wordt, omdat
dat in samenhang moet worden gezien met de kandidaten.
Als antwoord geeft het bestuur aan dat er nu alleen
gestemd wordt op de kandidaten voor de
functioneringscommissie. René van Engelen geeft
bovendien aan dat er nog een kennismaking volgt met de
fractie en met het bestuur. Er wordt voor het eerst gewerkt
met een opdracht. Door middel van de kennismaking kan
de functioneringscommissie de kaders helder krijgen en
weet ook de fractie waar ze aan toe is.
- Er wordt een vraag gesteld over lokale besturen en
fracties en ondersteuning daarvan vanuit de provincie. Het
bestuur antwoordt dat er een enquête is uitgezet om
behoeftes bij lokale afdelingen te peilen en de manier
waarop dit ondersteund moet worden. Dit staat later
vandaag op de agenda.

→ De ledenvergadering stemt bij meerderheid in met een
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blokstemming over de functioneringscommissie.
→ De ledenvergadering stemt in een blokstemming bij
meerderheid in met de samenstelling van de nieuwe
functioneringscommissie.
Profielen bestuurstaken en opdracht aan
selectiecommissie nieuw bestuur
Er is vooraf aan de leden de opdracht verstuurd, die wordt
gegeven aan de selectiecommissie van het nieuwe bestuur.
Bovendien zijn er taakprofielen opgesteld door het
bestuur, op basis waarvan de selectiecommissie aan de
slag kan. Daar wordt direct over gestemd.

Voorzitter (Guido)

→ De ledenvergadering stemt bij meerderheid in met de
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opdracht aan de selectiecommissie en de profielen van de
bestuurstaken.
Voorstellen selectiecommissie nieuw bestuur
De selectiecommissie voor een nieuw bestuur wordt
voorgesteld. Gemma Lago, Floor Kist, Maurice van Beers
en ter ondersteuning Anne van Gemst zullen de

Voorzitter (Guido)
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selectiecommissie vormen. Floor Kist stelt zichzelf voor.
Guido stelt de andere leden van de selectiecommissie, die
niet aanwezig zijn, voor. Anne van Gemst zit ook in de zaal
en stelt zichzelf ook voor.
Enquête ondersteuning afdelingen
Lisa
Lisa Sipma licht het proces toe van de enquête en dat
ondersteuning van lokale afdelingen een belangrijk
speerpunt is voor het huidige bestuur.
→ De presentatie die Lisa heeft gegeven sturen we mee als
bijlage bij deze notulen.
→ Er wordt waardering uitgesproken voor kleinere
afdelingen en de ondersteuning die daarbij nodig is. René
van Engelen biedt zijn hulp aan om hierover mee te denken.
→ Er wordt opgemerkt dat landelijk ook bezig is met de
ondersteuning van lokale afdelingen. Geadviseerd wordt
om afstemming te zoeken met de acties van landelijk.
→ Er wordt uitgesproken dat lokale afdelingen deze
enquête wel in hadden mogen vullen als ze zich
verantwoordelijk voelen voor hun functie. Gevraagd wordt
of het bestuur ook lokale afdelingen persoonlijk heeft
aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Dat heeft het
provinciale bestuur niet gedaan omdat er ook nog een
meer individuele benadering in de planning zit.
→ Eén van de raadsleden geeft aan dat provinciale
ondersteuning welkom is, omdat ondersteuning van
landelijk vaak fysiek verder weg is uit de gemeente.
Bovendien is provinciale ondersteuning welkom om te
kijken naar inhoudelijke overlap en soortgelijke
problematiek.
Financiën provinciaal bestuur
Voorzitter (Guido)
Een kascontrolecommissie heeft het financiële jaarverslag
bekeken. Alfred Blokhuizen licht namens de
kascontrolecommissie toe dat het bestuur keurig met de
middelen is omgegaan.
→ Er wordt met handopsteken ingestemd met het
financieel jaarverslag en de kascontrolecommissie over het
jaar 2018. De PLV verleent het bestuur decharge voor het
gevoerde financiële beleid over 2018.
Jaarverslag 2018 – Plannen 2019-2020
Voorzitter (Guido)
Guido licht het jaarverslag voor 2018 toe. Hij geeft aan dat
er is toegewerkt naar de provinciale statenverkiezingen en
dat die succesvol zijn verlopen. Er zijn veel nieuwe
raadsleden en er zijn veel meer afdelingen waarbij
GroenLinks deelneemt in het college. Het
lijsttrekkersreferendum en het bijbehorende debat worden
eruit gelicht, de campagne voor de verkiezingen die daarop
volgde, en ook de onderhandelingen voor de provinciale
Staten worden eruit gelicht. Er is nu voor de tweede keer
een gedeputeerde van GroenLinks in de provincie ZuidHolland. In het middagprogramma is aandacht voor
kennismaking met de Statenfractie en de gedeputeerde.
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Vervolg financiën provinciaal bestuur: begroting 2020
De penningmeester licht de begroting van het provinciaal
bestuur toe. Deze is samengesteld op basis van de
resultaten van de laatste jaren. Er zijn geen vragen over de
begroting.
→ De begroting 2020 wordt unaniem goedgekeurd door de
ALV.
Verantwoording landelijk bestuur
Linda Kiewiet neemt namens het landelijk bestuur het
woord. Zo stelt ze het landelijk bestuur voor: de taken en
verantwoordelijkheden en de personen die in het landelijk
bestuur zitten. Ze licht de doelen toe en de highlights van
2019 tot nu toe.

→ Het landelijk bestuur heeft de ambitie om minder
financieel afhankelijk te zijn van verkiezingsuitslagen.
Daarom wordt er nu een donatie- en fondsenwerver
geworven met een vacature. De leden geven aan dat het
belangrijk is om hierin ook zaken als ethiek en schijn van
belangenverstrengeling goed in het oog te houden. Linda
bevestigt dat het landelijk bestuur dit goed voor ogen
houdt.

→ Er wordt de komende tijd veel geïnvesteerd in mensen,
bijvoorbeeld zodat er tijdig nieuwe kandidaten kunnen
worden gevonden. De leden geven aan dat inclusiviteit
hierin belangrijk is. Landelijk bevestigt dit belang, en geeft
aan een focus te leggen op multicultureel divers. De leden
benadrukken dat diversiteit veel breder aandacht verdient.
Opleiding, man-vrouw en ook andere zaken worden
benoemd. Linda geeft aan dat focus belangrijk is om
effectief te zijn, en dat inclusiviteit in de breedte aandacht
zal blijven krijgen.

→ Het landelijk bestuur is bezig met inventariseren van
taken en verantwoordelijkheden van het provinciaal
bestuur. Er zijn grote verschillen tussen provinciale
afdelingen, verantwoordelijkheden daarvan en de
problematiek waarmee provinciale afdelingen te maken
hebben. Het landelijk bestuur zal hier verder over in
gesprek gaan met de provinciale besturen.

→ Het landelijk bestuur wil zich meer gaan focussen op
debat binnen de partij. Er zijn acht thema’s die breed
binnen de partij besproken zullen gaan worden. Deze
thema’s moeten ook worden meegenomen in het
verkiezingsprogramma. Dat vindt gehoor bij de leden, die
benadrukken dat het belangrijk is dat er ook iets met de
uitkomsten van dit debat gebeurt. Ouderenbeleid zou
bijvoorbeeld meer aandacht verdienen binnen GroenLinks.
Het initiatief Dwars-+ wordt in dit kader toegelicht.

Penningmeester (Joop)

Linda Kiewiet

Thema’s die worden genoemd zijn:
- Kernenergie
- Ouderenbeleid
- Veiligheid
- Genetisch gemodificeerde gewassen
- Gezondheidszorg
- Diversiteit van autisme etc.
- Landbouw
- Studiefinanciering
- Toegankelijkheid voor mensen met een beperking
- Waterschappen
- Wonen versus Groen
- Deelname aan internationale missies
- Onderwijs
- Ondernemers en ondernemerschap
- Internationale verhoudingen
- Financiering en de rol van banken (financiële wereld)
- Basisinkomen en sociale stelsel
- Populisme en referenda
- Nieuwe politiek versus oude regentencultuur –
burgerparticipatie
- Digitalisering, het gebruik van data en eigenaarschap van
je eigen data
- Identiteitspolitiek
- Groeiende tweedeling op meerdere vlakken
- Afstemming op arbeidsvoorwaarden bij internationaal
opererende bedrijven
- Interne communicatie rondom verkiezingsprogramma
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→ Belangrijke data vanuit het landelijk bestuur:
- Congres 14 maart 2020
- Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021
- Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
Komende bijeenkomsten
Voorzitter
• Nieuwjaarsbijeenkomst – zaterdag 18 januari 2020.
• In april is de volgende ALV.
WVTTK en Rondvraag
Voorzitter
- Er wordt aangegeven dat jongeren een mooie plek
hebben gekregen in de commissies, maar dat dat nu vaak
als ervaringsplek wordt geschetst. Dat is niet altijd nodig
omdat jonger zijn niet per se betekent dat je minder
ervaren bent.
- Er wordt verder benoemd dat diversiteit aandacht
behoeft bij invulling van vacatures. Opgeroepen wordt dat
iedereen bij de vacatures voor het bestuur aandacht heeft
voor werving in zijn of haar netwerk om diversiteit voor
elkaar te krijgen.
Sluiting
Voorzitter

Middagprogramma:
1. Terugkoppeling over de coalitieonderhandelingen en het coalitieakkoord (Berend en
Anneloes)
2. Interview met de gedeputeerde en fractieleden door Jeroen Postma, met de vragen gesteld
uit de provincie (ieder een minuut of 10)
a. Berend Potjer (gedeputeerde)
b. Anneloes van Hunnik
c. Sinan Özkaya
d. Armine Stepanyan
e. Ariëtte Karsbergen
f. Robert Klumpes

