GroenLinks - Amsterdam West
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
14 november 2019
Sporting West, Westerpark

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Vaststellen notulen vorige ALV
De notulen worden vastgesteld.
4. Mededelingen
Irene Schram is per direct gestopt als secretaris van het bestuur van GroenLinks West. Het
bestuur vindt dit erg jammer, maar begrijpt en respecteert haar keuze. Het bestuur bedankt Irene
voor haar inzet. Dit betekent dat er een nieuwe vacature is ontstaan voor secretaris.
5. Verkiezing penningmeester
Bestuurslid Sadiya El-Maghraby is interim penningmeester. Ze is ziek en tot haar spijt kan ze niet
bij de vergadering aanwezig zijn. Er wordt besloten om deze avond desondanks te stemmen. Er
zijn 8 stemgerechtigde personen aanwezig.
Stemuitslag: 7 voor, 1 onthouding
Dit maakt dat Sadiya is verkozen tot penningmeester. Het bestuur feliciteert haar met de
benoeming.
6. Voorlopige begroting 2020
Sadiya heeft een schriftelijke toelichting op de begroting 2020 aangeleverd. Het bestuur leest voor:
Gebaseerd op het advies van de kascontrolecommissie (16 mei 2019) streeft het bestuur meer
uitgaven te realiseren voor ledenactiviteiten zoals thema-avonden. Hiervoor volgt een jaarplan
waarvan de inhoudelijke input zal voortvloeien van onze stadsdeelcommissieleden. Echter zal het
bestuur de kosten vooral vaststellen. Het bestuur streeft ernaar vier thema-avonden te realiseren.
Hiervoor is de kostenpost ALS en thema-avonden toegenomen in budget. De overige postuitgaven
zijn in mindering gebracht overeenstemmend met de bestuurs- en stadsdeelcommissieleden. Het
verleden leert ons dat de overige postuitgaven te hoog zijn ingeschat, waardoor het budget niet
besteed wordt.
Het bestuur doet de toezegging een plan voor 2020 op papier te zetten. Hierbij geeft het bestuur
aan dat ze het huis-aan-huizen wil gaan combineren met een thema-avond.
7. Update van de fractie
Leden van de fractie van GroenLinks West geven een toelichting op de onderwerpen die spelen:

- Het bouwen van kelders is populair in stadsdeel West en zorgt voor aanzienlijke overlast. De
bestuursvoorzitter heeft aangegeven niet meer te willen doen.

- Een ander probleem dat speelt is de verkamering van huizen.
- Er komen hogere leges voor een evenementenvergunning. De fractie zet zich in om lokale
evenementen te ontzien van deze verhoging. Dit wordt uiteindelijk besloten door de raad.
- De fractie heeft punten ingebracht naar aanleiding van de Agenda Autoluw.

- Het onderscheid stadsdeel en gemeenteraad wordt genoemd. Zo is erfpacht ingebracht bij alle
stadsdelen. Bewoners weten niet hoe het werkt, dit is jammer want je kunt nu nog overstappen
wat betreft erfpacht.
8. Rondvraag
Mevrouw Kroger, woonachtig omgeving WG-terrein, geeft aan constant last te hebben van een
grondgeluid veroorzaakt door het vliegen van en naar Schiphol. Haar vraag: wat is het standpunt
van GroenLinks, wordt mijn klacht erkend? Anneke geeft aan dat het stadsdeel in eerste instantie
een signaleringsfunctie heeft. Vraag aan buren of zij ook last hebben, het advies is om je te
verenigen. GroenLinks Raadslid Imane Nadif zet zich in tegen de groei van Schiphol. Verder wordt
ExPlane van SchipholWatch getipt, een app waarmee je geluidsoverlast kunt melden.
Vervolgens komt de milieuzone ter sprake, de gemeente blijkt zelf nog met vieze voertuigen te
rijden. Genoemd wordt het voorbeeld van een fossiele schoonmaakwagen van de gemeente, die
rond half negen in de ochtend langs de scholen aan de Wiltzanghlaan rijdt. Er wordt geadviseerd
om met een dergelijke klacht naar de gebiedsmakelaar te gaan. Verder wordt verteld over een
plan dat onlangs naar buiten is gebracht, waarin te lezen valt hoe de gemeente de komende jaren
het eigen wagenpark uitstootvrij gaat maken.
9. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

