Algemene Ledenvergadering GroenLinks
Amsterdam West
Datum en tijd: 11/02/2021 om 20:00
Locatie: Jitsi (https://jitsi.groenlinks.nl/GLAmsWestALV11feb21)
Aanwezig:
Voorzitter: Huayro Pootjes
Notulist: Misja Steinmetz

Agenda
1. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV (24 september 2020)
a. Bijlage 1: Notulen ALV 24 september 2020
2. Vaststellen van de agenda
3. Campagne-update van de organisers
4. Update uit het bestuur
a. Kandidatencommissie voor de SDC kandidatenlijst 2022
i.

Bijlage 2: Opdracht Kandidatencommissie GLW

b. Stemming deelname van GroenLinks Amsterdam West aan de
stadsdeelcommissieverkiezingen in 2021
5. Update uit de fractie
6. Update uit het dagelijks bestuur
7. Rondvraag
8. Naborrel met een pubquiz!

Notulen
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

1. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV (24 september 2020)
Huayro: morgen komt er een stemtool met vaststelling van notulen. Voor nu geen
commentaar tijdens de ALV.

2. Vaststellen van de agenda
Huayro: agenda kan worden vastgesteld. Fenna is er niet bij, dus punt 6 wordt eruit gehaald.

3. Campagne-update van de organisers
Marius: Ik spreek namens Philip en mijzelf. Hij kon er vanavond niet bij zijn helaas. We zitten
midden in een campagne ondanks sneeuw en corona. Grote brievencampagne. Eind vorig
jaar de eerste ronde. Nu midden in de tweede ronde.
M: We krijgen heel veel leuke feedback zoals de column in Trouw deze week. Vrijwilligers
vinden het leuk iets te kunnen bijdragen.
M: We hebben nog veel brieven liggen. Daarom de oproep: als er mensen zijn die het leuk
vinden, neem contact op met Philip of mijzelf. We kunnen de hulp goed gebruiken.
Ed: Wie krijgen precies de brieven?
Ma: Brieven zijn geadresseerd. De mensen die de brieven ontvangen zijn geselecteerd door
GL Landelijk. Gebaseerd op verkiezingsuitslagen eerdere verkiezingen bijvoorbeeld.
Huayro: Welke campagneactiviteiten komen er nog aan?
Ma: Met de huidige situatie is het moeilijk iets anders dan een brievencampagne te
organiseren. Wij hadden graag meer gedaan. Daarnaast gaan mensen online in gesprek.
We doen ook een eindsprint. Over een paar weekjes doen we de laatste ronde met de
oproep: ga vooral stemmen.

Elisabeth: Gaan we flyeren bij stations?
Ma: Ik weet het niet zeker, maar de beslissing moet misschien nog genomen worden.
Guy: Ik heb een GroenLinks-poster aangevraagd, maar ik heb nog niets gehoord.
Ma: Ik kom hierop terug, want als het goed is heb ik hier een mail over gekregen.
Guy: Wordt algemeen ingezet op posters?
Ma: Ik heb geen precieze data gezien.
Ruud: Ik krijg ook nog hele grote posters, namelijk A2 en A1. Als je een groot raam hebt,
dan kan dat een optie zijn. Ik kan posters thuisbezorgen. Ik krijg er 50 toegestuurd.
Mi: Voor vragen kan je een mail sturen naar amsterdamwest@groenlinks.nl.
Huayro: Zichtbaarheid is altijd goed, dit blijkt ook uit onderzoek.

4. Update uit het bestuur
Hu: Het afgelopen halfjaar was mijn eerste halfjaar. Het is goed gegaan. We hebben een
beetje geholpen bij de campagne maar vooral bezig geweest met de SDC-verkiezingen van
2022.

a) Kandidatencommissie voor de SDC kandidatenlijst 2022
Hu: De kandidatencommissie is aardig gevuld. Volgende week de eerste vergadering. We
zijn blij met de mensen die erin zitten. Diversiteit op leeftijd, man-vrouw en cultureel is
aanwezig. Blij mee.
Hu: Opdracht aan KC staat in de bijlage. Vragen en opmerkingen zijn welkom.
Dick: Ik begrijp dat Christine er weer in zit.
Christine: Ik heb een voorbehoud omdat ik wil kijken of we goed team vormen.

Dick: Het lijkt mij verstandig een concept voordracht aan de bestuur voor te leggen.
Daarmee voorkom je ellende.
Hu: We willen als bestuur een aantal weken voor de volgende ALV de lijst binnen hebben.
Dick: Profiel daar moet in staan - iedereen op de lijst moet het kunnen. Dat zou ik graag
willen toevoegen aan het profiel.
Coos: Dick heeft gelijk. Maar dat betekent niet dat iedereen ervaring moet hebben. Punt 2
begrijp ik niet. Er is heel veel doorstroom dus zo veel mogelijk kandidaten lijkt me.
Huayro: dit is een minstens. We willen zekerheid hebben over de zetels. Dus een zo groot
mogelijke lijst. Minstens 1 per gebied is echt een minimum. We willen minstens 6 mensen,
maar streven naar 10 mensen. Ook rekening houden met het aantal aanmeldingen, dat is
niet altijd heel hoog.
Huayro: De kandidatenlijst moet uiteindelijk representatief zijn voor de buurt. Ook
beroepsgroepen zijn belangrijk. Moet in balans zijn. Ervaring is niet nodig, maar goed
omgaan met buurtinitiatieven etc is wel belangrijk. Vanuit de federatie is een plan opgesteld
over het waarborgen van de diversiteit, dat moeten wij nog bespreken.
Huayro: De lijst wordt gepresenteerd op de volgende ALV.

b) Stemming deelname van GroenLinks Amsterdam West aan de
stadsdeelverkiezingen in 2022
Huayro: We stemmen in de mail ook over het meedoen aan de verkiezingen of niet.

5. Update uit de fractie
Anneke: Spannende tijden, want Tirza is vertrokken. Daarvoor ook Michiel. Michiel is
verhuisd. Dan mag je niet meer in de SDC. Annette heeft de plek van Michiel ingenomen, en
Dick de plek van Tirza. Wij zijn hier heel blij mee. Dit is een mooie oplossing. Tirza wordt nu
fractieondersteuner en op die manier helpt ze de fractie toch nog. We zijn nu een grotere
fractie geworden. Als Dick het niet had gedaan, dan was de zetel naar de VVD gegaan.
Anneke: De meeste inhoud staat ook in de nieuwsbrief. Het bestuurlijk stelsel is een
spannend onderwerp. De bezwaren van huidig stelsel zijn uitgekomen na het invoeren. Nu

na een groot onderzoek staat alles op papier. Met alle partijen in West hebben we één
krachtig signaal gegeven over hoe we denken dat het anders moet. Zelfs de VVD heeft
meegedaan aan ons advies. Het advies is: de representatieve democratie moet weer naar
boven komen. Het is niet duidelijk of het stadsdeel of de raad gaat over beslissingen in dit
stelsel, die duidelijkheid moet terug.
Anneke: Er worden altijd gebiedsplannen vastgesteld. Bewoners moeten betrokken worden,
maar in de praktijk blijkt dit moeilijk. Als SDC raden we aan om dit beter te doen. Stadsdeel
West vindt wat de gemeente doet niet genoeg. We hebben een keer niet positief gestemd
om te kijken of dit beter kan.
Anneke: In Oud West & de Baarsjes worden de binnentuinen niet meer allemaal
volgebouwd. Dat heeft 2 jaar geduurd. Nu staat het in de regels dat het groen moet blijven.
Met grote inspanning van Nienke van Renssen hebben we ook de regels rond kelderbouw
aangepakt. Er zijn nu regels vastgesteld en er komt een paraplu-plan voor de hele stad voor
de kelderbouw. Het is aan banden gelegd. Hetzelfde geldt voor gigantische dakterassen.
Anneke: Afval blijven mee bezig, maar dat levert nog weinig op. We horen ook veel
commentaar over bomenkappen. Vooral van de kant van de PvdD. Vooral tegen
GroenLinks. Als wij zaken zien die misschien niet goed zijn, meld het dan vooral aan de
fractie. We zijn bezig met advies voor meer bescherming rond bomen. Het beeld dat
ontstaat is niet goed voor GroenLinks.
Christine: Is er meer duidelijkheid over het niet terugplanten van bomen?
Anneke: Helemaal mee eens. Soms duurt het lang en daar horen we dan lang niets over.
Guy: Het is ook niet alleen beeldvorming maar ook waar GroenLinks voor staat toch?
Anneke: Natuurlijk, met de fractie zien we ook dat er veel misgaat. We stellen dan
bijvoorbeeld schriftelijke vragen. Het bestuurlijk stelsel helpt niet. Zodra er iets misgaat heeft
GroenLinks het gedaan. Maar er moeten zeker dingen beter.
Ruud: De hele straat bij het Frederik Hendrikplantsoen hebben buurtbewoners briefjes
opgehangen. Waarom plaatst de gemeente geen bordje?

Anneke: Ik vind dat een heel goed idee. Communicatie doet alles. Ik ga erover nadenken of
de fractie daar iets mee kan. Hierover hebben we afgelopen vergadering vragen gesteld,
over het terugplaatsten van kleine bomen.
Huayro: de leden van de SDC zijn per mail te bereiken.

6. Update uit het dagelijks bestuur
Huayro: Fenna is er niet.

7. Rondvraag
Ed: Ik krijg de nieuwsbrief niet.
Misja: Check mijn GroenLinks.
Ed: Hoe denken jullie over het functioneren over de SDC?
Huayro: Het bestuur vindt dat de SDC te weinig tanden heeft.
Anneke: In West krijgen wij behoorlijk wat voor elkaar. Maar het moet via omwegen. Wij als
partij hebben we veel zetels in de raad. Daarom lukt het ons makkelijker dan kleine partijen.
Het moet beter, maar wij hebben flink doorgeroeid met de beschikbare riemen. Maar
bewoners zijn erg ontevreden. Inhoudelijk gezien zijn wij niet veel slechter geslaagd dan
voorgaande jaren.
Rosanne: Fijn om er een keer bij te zijn. Ga zo door!
Marius: Leuk om er zo virtueel bij te zijn. Op een mooie campagne! Wij blijven bereikbaar
voor campagne vragen.
Elisabeth: Sinds 3 weken een nieuw raadslid in de raad, dat ben ik. Opvolger van Dorrit. Ik
doe werk, inkomen en verkeer en vervoer. Ik blijf bereikbaar. Jullie weten me te vinden!
Margreet: Goed om te horen wat er speelt. Ik zit in de programmacommissie voor het
Amsterdamprogramma. Er komt nog een e-mailadres en leuke activiteiten. Als je nu al
punten hebt voor in het programma, laat me dat weten.
Femke: Steunfractie?
Anneke: Carlo verzamelt alle aanmeldingen. We zijn bezig met het opzetten van de
steunfractie, gaat gebeuren. Het idee was dat afhankelijk van interesse/vak te koppelen aan
een fractielid zodat je kunt warmdraaien. Je ziet dit ook bij andere partijen.
Dick: Ik zie behoorlijk wat bekende gezichten. Ik heb bestuurlijke ervaring, maar niet als
commissielid. Bij aanvang hebben Tirza en Michiel beloofd tot het einde te blijven zitten.

Toen was ik toch aan de beurt voor de SDC. Maar in de hele stad heeft iedereen zijn twijfels
over het bestuurlijk stelsel. Essentiële bevoegdheden missen. Op het laagste niveau van de
representatieve democratie moeten we ophouden met experimenteren en dit waarborgen.
Huayro: Als bestuur hebben we het nog niet gehad over de klimaatmars. Is hierover
nagedacht vanuit de campagne?
Marius: Ik heb er nog niets over vernomen via de campagne-kanalen. Een vrijwilliger
vertelde me dat het niet op de eerder bedoelde manier kan. Het gaat misschien op dezelfde
manier als demonstraties nu: op 1,5 meter afstand en je moet je aanmelden. We zijn
gebonden aan de regels.
Voorzitter sluit de vergadering.

