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1. Opening
 Jeroen heet iedereen welkom. Voorzitter Freek is afwezig en stopt als
voorzitter.
2. Vaststellen agenda
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
 Er zijn geen mededelingen. Er wordt een kort voorstelrondje gedaan.
4. Vaststellen verslag ALV 11 mei 2017
 Yvette vraagt of er inmiddels al contact is met Peter Heijmen van de
kascommissie. Jeroen geeft aan dat dit nog niet het geval is, maar dat
contact gezocht zal worden.
 Er zijn verder geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
5. Financiën
 Jeroen refereert aan het besluit van de vorige ALV, dat ertoe strekte dat
een bedrag tot maximaal 5.000 euro gestort zou worden in het
campagnefonds van de federatie. Naar aanleiding daarvan heeft het
bestuur besloten om 3.900 euro in het campagnefonds te storten.
6. Deelname verkiezingen stadsdeelcommissie
 Jeroen schetst het voorstel van de gemeente voor het nieuwe bestuurlijk
stelsel. Tijdens de recente ALV van de federatie is het besluit genomen om
als GroenLinks deel te nemen aan deze verkiezingen. Het is aan de
afdelingen om hier formeel over te besluiten. Dit besluit ligt nu voor ten
aanzien van de deelname in Amsterdam West.
 Coos vraagt of het voor iedereen voldoende duidelijk is welke taken de
stadsdeelcommissie leden zullen hebben. Lentine en Fenna lichten een en
ander toe. Fenna licht toe dat er binnen GroenLinks lang gesproken is over
of we nu wel of niet mee moeten doen en licht een aantal voor- en
tegenargumenten toe.
 Besproken wordt dat het erop lijkt dat een aantal andere politieke partijen
in elk geval mee gaat doen. Ook wordt besproken dat je een ander soort
volksvertegenwoordiging nodig hebt; je moet het meer hebben van je
invloed dan van je bevoegdheden. Een belangrijke recente wijziging in de
verordening is in elk geval dat het dagelijks bestuur (DB) van het stadsdeel













het moet verantwoorden als ze een advies van de stadsdeelcommissie niet
overnemen.
Gevraagd wordt of het klopt dat er eerder geen lijsten mochten komen,
maar dat dat nu wel mag. Dit wordt bevestigd. Ook wordt gevraagd of er
iets duidelijk is over hoe de DB-leden benoemd worden en wat hun status
zal zijn (zijn het ambtenaren of niet?). Bevestigd wordt dat de DB-leden
benoemd worden door het college. Dorrit vraagt of het klopt dat er een
amendement komt dat regelt dat de raad het DB kan benoemen. Yvette
licht toe dat dit amendement het niet gehaald heeft. Christine geeft aan
behoefte te hebben aan een terugkoppeling wanneer er meer duidelijk is.
Yvette licht haar standpunt over al dan niet deelnemen toe. Ze vindt het
een gedrocht van een systeem, maar van belang dat we als GroenLinks
één besluit nemen. Daarom zal ze voor deelname stemmen.
Desgevraagd wordt toegelicht hoeveel mensen er in een
stadsdeelcommissie zitten. Tuncer licht toe dat hij vindt dat West en Nieuw
West bij elkaar horen en dat hij het mooi vindt dat het nieuwe stelsel
mensen zonder kleur een stem wil geven.
Jeroen licht toe dat het bestuur het van belang vindt dat we als afdeling
hetzelfde besluit nemen als de federatie.
Coos vraagt of er mensen aanwezig zijn die tegen deelname zijn. Dit lijkt
niet het geval te zijn.
Besproken wordt dat als Groenlinks in de coalitie komt we de
adviescommissies mogelijk meer ‘body’ kunnen geven en dat het van
belang is dat de commissies serieus worden genomen en er goed naar
geluisterd wordt.
Bij acclamatie wordt door de ALV ingestemd met de deelname van
GroenLinks in Amsterdam West aan de stadsdeelverkiezingen.

7. Kandidatencommissie
 Jeroen licht het voornemen toe om zo spoedig mogelijk een
kandidatencommissie (kacie) in te stellen. Christine vraagt hoe men
geïnformeerd zal worden over de benoeming van de kacie. Aangegeven
wordt dat dit zo spoedig als mogelijk zal gebeuren, in elk geval per
nieuwsbrief. Margreet geeft aan een paar keer in een kacie te hebben
deelgenomen en dat het veel werk is. Besproken wordt of het nuttig is dat
het hart van de kacie uit hetzelfde gebied komt en dat ervoor gewaakt
moet worden dat het ‘hetzelfde clubje’ wordt als altijd.
 Jeroen licht toe dat de kandidaatstelling zo snel mogelijk wordt
opengesteld. De deadline voor kandidaatstelling wordt waarschijnlijk
gesteld in november.
 Tuncer vraagt hoe op zoek gegaan zal worden naar kandidaten. Yvette
benadrukt het belang om een heldere opdracht aan de kacie te
formuleren. Geopperd wordt om dit met de federatie te bespreken.
8. Profel kandidaten
 In het profel is opgenomen dat een kandidaat minimaal een half jaar lid
moet zijn van GL en dat het bestuur in een bijzondere situatie dispensatie
kan verlenen. Margreet vraagt of dit niet in strijd is met de statuten. Jeroen
zegt toe dat het bestuur dit na zal gaan. Yvette raadt aan contact hierover
op te nemen met Marieke Schep.
 Cornelius vraagt hoe het zit met de VOG. Geopperd wordt om dit na te
gaan in het integriteitsprotocol.







Coos vraagt hoe je om gaat met het feit dat je enerzijds mensen zoekt
naar mensen die binding hebben met de buurt, maar dat dat ook vaak
mensen zijn die belangen hebben in de buurt. Geopperd wordt dat dit iets
is waarvan je als kacie moet bespreken hoe je ermee omgaat. Je zou daar
vragen over kunnen stellen, bijvoorbeeld met behulp van casus.
Besproken wordt of het van belang is dat kandidaten al langer lid zijn en
dat zij om kunnen gaan met de ‘ stukkenstroom’ (bijvoorbeeld als het gaat
om het doorgronden van bestemmingsplannen). Genoemd wordt dat het
van belang is dat mensen daar behendigheid in krijgen en dat mensen
daarin getraind kunnen worden.
Besproken wordt of het nodig is om met een apart verkiezingsprogramma
te komen. Kandidaten moeten weten waar ze voor staan. De verwachting
wordt uitgesproken dat het huidige verkiezingsprogramma voldoende
aanknopingspunten biedt om standpunten te vertalen naar lokaal niveau.
Kandidaten kan gevraagd worden of ze het verkiezingsprogramma
ondersteunen. Dit is iets dat de kandidatencommissie kan vragen en dat
ook gevraagd kan worden op de ALV waarop de lijsten worden vastgesteld.

9. Nieuws uit de fractie
 Yvette licht toe dat er een nieuwe stadsdeelvoorzitter is (D66’ er Melanie
van der Horst).
 Onderwerpen die recent hebben gespeeld zijn onder andere de garage in
het Westerpark en EBTL (extra beveiligde toezicht locatie).
10. Rondvraag
 Margreet vraagt hoeveel leden er nu zijn. Lentine meldt dat dit er
ongeveer 915 zijn. Het aantal is enorm gestegen sinds de verkiezingen.
 Desgevraagd meldt het bestuur dat er nog geen reacties zijn op de
vacature voor voorzitter.

