
Agenda ALV GroenLinks Amsterdam West

18 januari 2018

Podium Mozaïek (Bos en Lommerweg 191)

In zaal de ‘Studio’: voorbij de bar naar links en dan einde van de gang rechts

Aanvang 19.00 uur; inloop vanaf 18.30 uur

Kom op tijd, er wordt gecontroleerd of je stemgerechtigd bent :-)

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Benoemen stemtelcommissie

5. Vaststellen verslag ALV 28 september 2017

6. Voorstel afschaffen lokale afdracht

7. Vaststellen begroting 2018

8. Verkiezing nieuwe afdelingsvoorzitter

9. Vaststellen kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de stadsdeelcommissie

a. Korte introductie: wat is de stadsdeelcommissie?

b. Vaststellen procedure vaststellen kandidatenlijsten

c. Verantwoording en voordracht kandidatencommissie

d. Stemmingen per plaats per gebied

e. Voorstel machtigen bestuur vaststellen resterende deel kandidatenlijsten

10. Vooruitblik op de verkiezingscampagne

11. Rondvraag

12. Sluiting (ca 21.00 uur)

Na afloop is iedereen van harte welkom bij de nieuwjaarsborrel!



Toelichting bij de agenda

Bij 6: Voorstel afschaffen lokale afdracht

Het bestuur stelt voor de afdracht aan de afdeling door de leden van de GroenLinksfractie in de 

stadsdeelcommissie af te schaffen.

Sinds lang bestaat bij de afdeling de afspraak dat de leden van de GroenLinksfractie in wat destijds de

stadsdeelraad heette naast een afdracht aan de partij (10% van de vergoeding die zij ontvangen) ook een 

afdracht doen aan de afdeling. Deze regeling is op 1 december 2013 door de ALV herbevestigd voor wat nu 

de bestuurscommissie heet. De huidige lokale afdracht betreft voor leden van het algemeen bestuur van de 

bestuurscommissie € 30 per maand en voor dagelijks bestuurders € 150 per maand.

In het nieuwe bestuurlijk stelsel ontvangen leden van de stadsdeelcommissie een vergoeding van 

€ 350 per vergadering met een maximum van twee vergaderingen per maand. Ter vergelijking: de huidige 

leden van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie ontvangen een vergoeding van € 500 per 

vergadering met een maximum van € 1.500 per maand. Over het algemeen vergadert de bestuurscommissie

twee keer per maand. Omdat de vergoeding (verder) omlaag gaat en de leden van de GroenLinksfractie in 

de stadsdeelcommissie daarvan al een percentage aan de partij afdragen stelt het bestuur voor de lokale 

afdracht af te schaffen.

Bij 8: Verkiezing nieuwe afdelingsvoorzitter

Het bestuur draagt Alberto Tjen-A-Kwoei voor als voorzitter van de afdeling. Nadat Freek Klein Holkenborg in

september afscheid nam, heeft het bestuur een oproep geplaatst voor een nieuwe voorzitter. Alberto is de 

enige die zich kandidaat heeft gesteld. Hij zit sinds mei in het bestuur en het bestuur ziet in hem een 

uitstekende nieuwe voorzitter.

Bij 9a: Korte introductie: wat is de stadsdeelcommissie?

De stadsdeelcommissie komt in plaats van de huidige bestuurscommissie. Meer informatie vind je op de 

website van de gemeente: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurscommissies/nieuw-

bestuurlijk/

Bij 9b, 9c en 9d: Procedure vaststellen kandidatenlijsten

Het bestuur stelt voor de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de stadsdeelcommissie op de volgende 

wijze vast te stellen.

Er moeten drie kandidatenlijsten worden vastgesteld, omdat voor de verkiezingen voor de 

stadsdeelcommissie Amsterdam West het stadsdeel in drie ‘gebieden’ is opgedeeld. De stadsdeelcommissie

bestaat in het totaal uit veertien vertegenwoordigers: vier uit Westerpark, vier uit Bos en Lommer en zes uit 

De Baarsjes/Oud West. Gezamenlijk vormen zij de stadsdeelcommissie van Amsterdam West. De 

vertegenwoordigers moeten wonen in het gebied dat zij vertegenwoordigen.

De kandidatencommissie geeft advies over de geschiktheid van degenen die zich kandidaat hebben 

gesteld en heeft een voordracht opgesteld voor de volgorde van de kandidaten op de kandidatenlijsten voor 

de drie gebieden. De kandidaten kunnen zich eventueel tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de ALV 

kandideren voor een hogere plaats dan waarvoor zij door de kandidatencommissie zijn voorgedragen.

Per gebied wordt per plaats op de lijst schriftelijk gestemd. Daarbij wordt per gebied gestemd voor het 

aantal plaatsen waarvoor de kandidatencommissie een voordracht heeft opgesteld. Omdat 

hoogstwaarschijnlijk de kandidaten op de plaatsen 1 van de drie gebieden uiteindelijk met elkaar de 

GroenLinksfractie zullen vormen, stelt het bestuur voor om in één stemronde tegelijkertijd te stemmen over 



de plaatsen 1 voor elk van de drie gebieden, vervolgens in één stemronde over de plaatsen 2, enz. Als er 

voor een plaats een tweede stemronde nodig is, is dat een aparte stemronde.

Voorafgaand aan een stemronde krijgen de kandidaten die zijn voorgedragen of zich hebben 

gekandideerd voor de betreffende plaats 2 minuten de tijd om zichzelf voor te stellen. Van die 2 minuten mag

eventueel 1 minuut door iemand anders voor de kandidaat worden gepleit. Kandidaten die zich in een 

eerdere ronde al hebben voorgesteld mogen niet nogmaals pleiten.

Over personen moet volgens de statuten schriftelijk worden gestemd. De aanwezige stemgerechtigde 

leden brengen een stem uit op de kandidaat van hun voorkeur, of zij kunnen aangeven dat zij geen van de 

kandidaten steunen. Blanco stemmen zijn niet toegestaan, onthoudingen tellen niet mee voor de uitslag. Bij 

drie of meer kandidaten is een kandidaat direct gekozen als deze de absolute meerderheid haalt. Haalt geen

van de kandidaten een absolute meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten met 

het hoogste aantal stemmen. Bij twee kandidaten is de kandidaat met de meeste stemmen verkozen, mits 

het aantal stemmen op ‘geen van de kandidaten’ minder dan 50% is. Als het aantal stemmen dat wordt 

uitgebracht op ‘geen van de kandidaten’ meer dan 50% is, zijn zij afgewezen en schuiven de kandidaten 

voor de volgende plaatsen op de lijst een plaats op. Bij een gelijk stemmenaantal beslist het lot. (Dit is de 

procedure volgens artikel 36 van het Huishoudelijk reglement van GroenLinks.)

Alle leden van de afdeling Amsterdam West die langer dan drie maanden lid zijn van GroenLinks, zijn 

stemgerechtigd. Alle stemgerechtigde leden aanwezig bij de ALV mogen meebeslissen over alle drie de 

kandidatenlijsten. Hoewel de verkiezingen per gebied plaatsvinden, vormen de GroenLinksers uit de drie 

gebieden na de verkiezingen één fractie in de stadsdeelcommissie en gaan zij samen over het hele 

stadsdeel.

Bij 9e: Voorstel machtigen bestuur vaststellen resterende deel kandidatenlijsten

Het bestuur stelt voor om alleen voor plaatsen waarvoor kandidaten zijn voorgedragen per plaats te 

stemmen en het het bestuur te machtigen het resterende deel van de kandidatenlijsten aan te vullen tot vijf 

kandidaten voor Westerpark, vijf voor Bos en Lommer en zes voor De Baarsjes/Oud West. Voor deze 

‘lijstduwers’ zoekt het bestuur bij voorkeur bekende gezichten uit het betreffende gebied.


