
Notulen Algemene Leden Vergadering  GroenLinks Groningen 
24 november 2020     20.00 uur  Online ALV 

aanw.: Claude, Wakil, Henk Moll, Jeltje Meulenbroek, Hans Sietsma, Roelof Lanting, Glimina 
Chakor, Jos Peters, Marcella van der Spoel, Anke van Dijk, Afke Bodewits, Nick de Vries, 
Brigitte Meibos, Isabelle Diks, Corrie Diertens, Jeffry van Hoorn, Frank Helmich, Benni 
Leemhuis, Maarten Meijer, Nick Nieuwenhuijsen, Hans van Ulsen, Theo S, Bas de Boer, 
Drewes de Haan, Wil Mulder,  Philip Broeksma,  Maarten Meijering, Justine Jones, Joris 
Engbers, Hans-Paul Kleinsma, Harrie Miedema, Femke Folkerts Eva Kruithof, Ceciel  
Nieuwenhout,  Arno de Vries, Antonet Pepers, Bert-Jan van Manen, Arjan Helmantel, Ank 
Haagsma  

 

1. Opening & vaststellen agenda/uitleg online vergadersysteem 
Arjan Helmantel opent zijn eerste ALV als voorzitter met een hartelijk 
welkom. Helaas kan de ALV niet live.  
Hij geeft een korte uitleg over hoe het werkt met zoom. Camera’s mogen 
aan, graag zelfs. Hij geeft een toelichting op de procedure en legt de  
Stemtool uit, die komt na afloop van  de ALV per e-mail. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  
a. Ingekomen stukken : geen 

Mededelingen:  
 * We zijn weer iets gegroeid: nu 1077 leden            
* Arjan refereert aan het referendum van GroenLinks Landelijk: ga 
stemmen voor de definitieve lijst Tweede Kamer.   

 
3. Notulen ALV 1 oktober 2020  

Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen bij de notulen. Voor 
de goedkeuring van de notulen wordt de stemtool gebruikt. 

4. Verantwoording/terugkoppeling 
a. Bestuur: Marcella van der Spoel 

Het is een korte periode geweest sinds de ALV van 1 oktober. 
Aandachtspunten zijn geweest: wisseling van voorzitter, faciliteren 
van het Campagneteam Tweede-Kamer verkiezingen, cursus Zin In 
GroenLinks Groningen en een activiteit voor leden Het Gesprek, 
alweer de 5e aflevering. 
Er komt nog een cursus Politiek Actief aan het begin van 2021. 
As donderdag is de 5e aflevering van Het Gesprek. Dit staat in het 
kader van de amendementen, mede op verzoek van één van onze 
leden. Ingediende amendementen worden toegelicht.  



Speerpunten komende tijd; het bestuur houdt een beleidsdag, 
waarbij we ons onder andere  bezig zullen houden met de visie en 
beleidsdoelen en de bemensing van de commissies. 
Roelof Lanting spreekt zijn waardering uit voor de suggesties en 
acties van het bestuur. Hij vraagt om extra aandacht voor de 
nieuwe leden die nu t.g.v. corona geen kennis kunnen maken. Hij  
ziet graag dat er voor leden die al iets langer lid zijn iets wordt 
gedaan om de binding te versterken.  

b. Wethouders: Glimina Chakor 
Een paar belangrijke aandachtspunten sinds de vorige ALV: 
Aanstaande evenementen kunnen niet door gaan en er wordt 
gekeken wat er gedaan kan worden met name voor de jeugd, 
zeker in kader kerstvakantie en Oud&Nieuw. 
Op de Grote Markt gaat een herinrichting plaatsvinden en er is een 
bomenplan.  
Er is een succesvolle actie om statushouders aan werk te helpen 
en te koppelen binnen stadsbeheer en zo doorstroming naar de 
arbeidsmarkt te verbeteren.  
De Drafbaan: er is veel ophef geweest en een groep bewoners 
denkt dat de Drafbaan straks geen Drafbaan meer is. Er was echter 
eerder al een en ander in het bestemmingsplan vastgelegd en wat 
er nu gaat veranderen is het duurzaamheidsaspect, dat er 
vergroend wordt. Er is een actiegroep rond Drafbaan gevormd, die 
veel aandacht krijgt. De inwoners zijn geïnformeerd en de 
actiegroep zit aan tafel. 
 
Er is een Groene Burgemeester geadopteerd die ook een rol in de 
klimaatweek gaat hebben. 
 
Er wordt gewerkt aan een klimaatbestendig Groningen. Glimina 
hoopt dat de tijd voor oogsten is aangebroken na het zaaien van 
de afgelopen tijd.  
 
Isabelle Diks:  
De begroting is aan de orde geweest in de raad. Dat is goed 
gegaan en Jasper Been heeft in een vlaag van genialiteit een extra 
miljoen opgeduikeld.  



Van belang is momenteel: extra inzet voor schuldhulpverlening. 
Nu extra belangrijk gezien de crisis en de economische gevolgen 
die dat zal hebben. 
Armoede budget is goed verankerd. Er wordt nu ook gewerkt 
vanuit stadshulpverlening die coaches inzet die jongeren 
voorlichten over hoe hun budget te bewaken.  
Het college is bezig met voorbereiden inkoop jeugdhulp. Iets meer 
tijd nodig ivm veranderde regelgeving. Dit leidt tot wat problemen 
in de Ommelanden.  
Er zijn veel initiatieven rondom Schuldhulpverlening naar de Raad 
gestuurd. Belangrijk is dat mensen in een heel vroeg stadium zich 
melden bij Schuldhulpverlening.  
De huidige tijd is voor jongeren erg zwaar. Met kleine kinderen lijkt 
het wel goed te gaan maar voor de tieners wordt het steeds 
moeilijker. Er ontstaat binnen deze groep meer vraag naar 
Jeugdhulpverlening. Er is sprake van depressiviteit en dat soort 
zaken. Bovenop dit alles ook nog een vuurwerkverbod en dat is 
extra moeilijk voor jongeren. Raad heeft gevraagd om inzicht te 
geven wat te doen in de wintervakantie. Activiteiten voor jongeren 
tijdens de zomervakantie waren een succes. Iets dergelijks voor de 
komende vakantie organiseren lijkt nu noodzakelijk. 
In december wil het college nog iets doen omdat een aantal 
mensen niet gebruik maken van allerlei regelingen waar ze wel 
recht op hebben die financiële problemen kunnen voorkomen. 
 
 
Philip Broeksma: 
Verkeersportefeuille 
Morgen wordt is in de raad de mobiliteitsvisie aan de orde.  
In de eerste helft van het komende jaar wil men de mobiliteitsvisie 
aan de raad voorleggen. 
 
Philip legt uit dat de mobiliteitsvisie zeer verschilt van 
voorgangers, want in de visie wordt afscheid genomen van de 
autologica. Leefkwaliteit en openbare ruimte krijgen voorrang. 
Ook de voetganger komt meer in de picture. Zoveel mogelijk 30 
km wegen.  



Ook de deelmobiliteit krijgt hierin een plaats, de deelauto en de 
deelscooter. Het parkeren van de scooter is een lastig iets. Het is 
voor het eerst dat de voetganger een centrale plek krijgt in de 
visie.  
Het feit dat er steeds meer verschillende soorten fietsen 
(electrisch, gewoon etc) zich op het fietspad begeven vraagt ook 
aandacht. 
 
De bruggen: Paddepoelster en Gerrit Krolbrug.  
Wat betreft de Paddepoelsterbrug, de minister vraagt zich af of 
het wel nodig is deze weer in gebruik te stellen want de fietser 
fietst nu toch ook om. 
Bij de Gerrit Krolbrug (Korreweg) speelt de vraag hoe hoog of hoe 
laag deze mag worden. Minister wil de brug hoger dan nu maar 
Groningen wil liever lager want er zijn 15.000 fietsers die er 
dagelijks  gebruik van maken en het comfort en veiligheid is van 
belang.  
Minister kijkt daar anders tegenaan en het zal niet de variant van 
Groningen worden helaas. Deze dagen wordt er door de minister 
een besluit over genomen. 
 
Energieportefeuille: 
Het concept-Zonbeleidskader ligt ter inzage. Initiatiefnemers 
mogen parken tot 10 ha ontwikkelen.    
Commerciële ontwikkelaars willen graag winstmaximalisatie maar 
college stelt ook eisen aan biodiversiteit, ecologische aspecten etc. 
Mensen die lid zijn van coöperaties zouden ook financiële baat 
moeten hebben.  
Bij zonneparken groter dan 10 ha doet gemeente de ontwikkeling 
zelf. In Westpoort Noord en Meerstad Noord komen zonneparken. 
Dan kan de gemeente beslissen over de opbrengst en worden 
lokale zaken daardoor gesteund. Er zijn nu een zestal 
energiecorporaties die meedenken en mee willen participeren bij 
zonneparken. De parken zijn sociaal eigendom. Er is een 
Energiefonds, de energie-armoede kan hiermee gecounterd 
worden (mensen die geen geld hebben voor isoleren etc).  
Roelof Lanting: de aandacht voor fietsers en voetgangers is goed. 
Er is een fietsersbond maar is er ook een gesprekskader met 



vertegenwoordigers van voetgangers?  Philip: Nee dat is er niet, 
maar daar staat hij vanzelfsprekend voor open. Benni Leemhuis 
attendeert op Wandelnet, dat is een organisatie die  in het 
noorden aardig actief lijkt. Philip neemt de adviezen mee. 
 
 

c. Fractie 

Ceciel Nieuwenhout noemt alleen de highlights van de afgelopen tijd:  

Martijn van de Glas – Tiny houses afgerond. 
Nick Nieuwenhuijsen – mensen met kleine beurs kunnen gratis 
mondkapjes krijgen. 
Lieke Schoutens – toewijzing nieuwbouwhuizen eerlijker. 
Er zijn twee initiatiefvoorstellen samen met enkele andere 
partijen: opvoedkundige ondersteuning voor gezinnen. Dit ter 
voorkoming van escalatie binnen gezinnen om daarmee ook het 
inzetten van jeugdzorg te voorkomen. 
Een initiatiefvoorstel van hans Sietsma: natuurinclusief bouwen. 
Biodiversiteit integreren in alle ruimtelijke ingrepen. Dus niet 
alleen een boom hier en daar.  
Jasper Been – heeft 1,06 miljoen gevonden in de begroting! Dat 
kon vervolgens extra worden ingezet t.b.v. groen en sociaal. Er 
gaat  geld naar energie-armoede, versterking groen in openbare 
ruimte en groene schoolpleinen, meerkostenregeling minima en 
verbetering sociale basis (terugdraaien van bezuinigingen 
buurthuizen en speeltuinen). Ook naar sport, cultuur en de 
stedenbanden blijven behouden.  
Zie verder het stuk met linken bij de stukken ALV pagina. 
 

5. Campagne Tweede Kamer ‘21 – campagneleiders stellen zich voor 
Anke stelt zich voor, Elte is afwezig door familie-omstandigheden. 
Sinds één maand zijn Anke en Elte de nieuwe campagneleiders. Qua 
campagne kon helaas de Huis-aan-huis niet doorgaan i.v.m. de corona. 
Tot januari bezorgen leden poststukken en dan gaat het om enorme 
aantallen. Het is dus een behoorlijk complexe logistieke operatie. Eerste 
ronde zit er bijna op maar hier en daar worden nog flyers bezorgd.  
Het bezorgen is heel laagdrempelig en coronaproof. Het gebeurt in 
kleine groepjes of individueel. Er komt nog een tweede en een derde 



ronde. Hopelijk kan dit weer op het pand maar anders worden er online 
ontmoetingen met mensen van de kandidatenlijst georganiseerd.  
Er is een bel-team opgezet, Justine Jones stuurt dit aan.  
Anke doet een oproep aan de leden, wie tijd en zin heeft wordt 
uitgenodigd om zich te melden om mee te helpen in de campagne. 

 

Pauze 
 

6. Voordracht bestuurslid Stichting Pand (hierover wordt gestemd via de 
stemtool) 
Drewes bedankt Jan Giezen, die na 17 jaar is gestopt als bestuurslid (al 
enige tijd geleden). Als architect bracht hij zijn deskundigheid in.  
Voorgesteld worden Petra Brouwer en Bert-Jan van Manen. Petra was 
betrokken bij de Pandrenovatie in haar periode als afdelingsvoorzitter. 
Bert-Jan is secretaris geweest van het bestuur van GL stad Groningen. Hij 
was betrokken bij de verbouwing toiletruimte. 
Het bestuur van Stichting Pand beveelt deze kandidaten aan. De 
stemming vindt plaats via de stemtool.  
 

7. Voorstel begroting 2021 (Hierover wordt gestemd via de stemtool) 
Jos licht de begroting kort toe. Er zijn geen vragen voor de 
penningmeester. Als er nog vragen zijn kunnen die nog per mail gesteld 
worden. 
 

8. Tijdpad Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Ank geeft een korte toelichting bij het Tijdpad (bijlage) dat de route naar 
de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 moet begeleiden. 
Een vraag van Harrie Miedema: hij mist de Campagne in het Tijdpad. 
Arjan geeft aan dat daar zeker aandacht voor is en dat deze toegevoegd 
zal worden. 
 
 

9. Rondvraag  

Hans Sietsma: oproep aan leden om deel te nemen aan 
klankbordgroepen. Kijk daarvoor op de website. 
Marcella van der Spoel: oproep tot deelname aan het Gesprek met als 



onderwerp Amendementen op het Landelijk GroenLinks programma  
Harrie Miedema: is de nieuwe voorzitter van het provinciale bestuur 
GroenLinks en deelt mede dat Groningen en de andere noordelijke 
provincies  er bij de landelijke kandidatencommissie op aan zullen 
dringen in een volgende verkiezingsronde meer noordelijke kandidaten 
op de Kieslijst te plaatsen.   

 

10. Sluiting  

De vergadering wordt gesloten met een dankjewel en een prettige avond 
aan alle deelnemers. 


