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Agenda

 
 
 
 

16 maart Kleine Partijen Debat in de Balie Amsterdam
17 maart verkiezingsbijeenkomst Hoogstraat 301A
Eindhoven
19 maart 2014, verkiezing gemeenteraden
29 maart 2014, 58e partijcongres Milieucentrum
Utrecht
9 april 2014, kandidaatstelling Europees Parlement
22 mei 2014, verkiezing Europees Parlement
4 maart 2015, verkiezing Provinciale Staten
8 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing

Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen. Het verschijnt onder verantwoor
delijkheid van het partijbestuur. Plaatsing van artikelen
betekent echter niet dat het partijbestuur instemt met
de inhoud. U kunt de redactie bereiken via het landelij
ke secretariaat.
Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar
Met bijdragen van: Ronald Schönberger, Jozef van
Kessel en Otto ter Haar
ISSN 1572-1485

Landelijk secretariaat

Postbus 1251
3500 BG  UTRECHT
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
 
Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in
de raad van stadsdeel West in Amsterdam. Khaled
Sakhel en Jolanda Verburg vertegenwoordigen De
Groenen bij de Europese Groene Partij.

Lidmaatschap

Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
 
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
overmaking van uw contributie naar de Triodos Bank
rekening NL24TRIO0198528051 ten name van De
Groenen te Utrecht.
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Lijst 12 De Groenen

De Groenen heeft zowel in Amsterdam als Eindhoven
nummer 12 geloot. Onderstaand affiche doet het goed.

Partijbestuur en partijcommissies

Partijvoorzitter Otto ter Haar, otto@degroenen.nl
Congresvoorzitter Paul Freriks, paul@degroenen.nl
EGP-afgevaardigde Jolanda Verburg, jolanda@degroe
nen.nl
EGP-afgevaardigde Khaled Sakhel, khaled@degroe
nen.nl
Webmaster Jan van Delden, vandelden@degroenen.nl
Kascommissie: Ronald Schönberger, Theo van Hagen

18 Biotechnologie: de EU gentechvrij                    
Spelling: vervang “GMOs” door “ggo’s”.
Reden: Zo schrijft de overheid het ook. Zie http://www.
ggo-vergunningverlening.nl/
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Beste partijgenoten

De Groenen doet met vijf lijsten mee aan de gemeente
raadsverkiezingen: vier lijsten in Amsterdam en één in
Eindhoven. In Amsterdam neemt De Groenen deel aan
de verkiezing van de bestuurscommissies in de stads
delen West, Noord en Centrum. Of De Groenen 22 mei
deelneemt aan de verkiezing van het Europese parle
ment bespreken we 29 maart tijdens het 58e congres
in Utrecht.
 
Otto ter Haar, partijvoorzitter

Agenda 58e partijcongres

Zaterdag 29 maart 2014
Milieucentrum Utrecht
Oudegracht 60 te Utrecht
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:15 Opening door congresvoorzitter Paul Freriks
2. 13:20 Verslag 57e congres van 25 januari 2014
3. 13:30 Verslag van het partijbestuur
4. 13:45 Jaarrekening 2013
5. 13:55 Khaled en Paul zijn aftredend en herbenoem
baar in het partijbestuur. Ronald is kandidaat voor de
vacature in de kascommissie.
6. 14:00 Bespreking gemeenteraadsverkiezingen
14:30 pauze
7. 14:45 Partijprogramma: amendementen
8. 15:00 Europese verkiezingen
9. 15:30 Rondvraag
10. 15:40 Sluiting
 
Voor alle bezoekers is er een exemplaar van het Partij
programma 2014 van De Groenen.

Verslag 57e partijcongres

Zaterdag 25 januari 2014
Buurtcentrum De Horizon, Zaandammerplein 50 te
Amsterdam
 
Aanwezig 9 leden: Paul Freriks (voorzitter), Jan van
Delden, Otto ter Haar, Jolanda Verburg, Theo van
Hagen, Jozef van Kessel, Khaled Sakhel, Walter Visser,
Ronald Schönberger.
Aanwezig 9 kandidaten en gasten: Rakesh Mijling, Paul
Berendsen, Elly Kamp, Janneke Schadee, Mouna Ja
brane, Jiske van Groeneveld, Jan Errit de Vries, Bayla
van de Loo, Hero Werkman.
 
1. Opening. Paul opent de vergadering om 13:15.
2. Het verslag van het 56e congres van 28 september
2013 wordt ongewijzigd goedgekeurd.

3. Verslag partijbestuur. Otto geeft een toelichting bij
de vier kandidaten in de Green Primary. De EGP-dele
gatie van De Groenen heeft gekozen voor José Bové
(voorheen schapenboer en antiglobalist nu Europarle
mentarier uit Frankrijk, Europe Ecologie) en Ska Keller
(Europarlementarier uit Oost-Duitsland genomineerd
door de FYEG: Europese Groene jongeren).
4. Bevestiging wijziging statuten. Het partijbestuur
krijgt bij acclamatie de opdracht om de gewijzigde sta
tuten door een notaris te laten passeren.
5. Partijprogramma. Het amendement wordt gewij
zigd: in de eerste alinea wordt “Europese Unie mede
wetgever” gewijzigd in “Europese Parlement medewet
gever”. Het gewijzigde amendement wordt met alge
mene stemmen aangenomen.
6. Gemeenteraadsverkiezingen. Ronald is lijsttrekker
in Amsterdam met de slogan Samen Groen, gewoon
doen! Ronald is ook lijsttrekker in stadsdeel West, Kha
led in Centrum en Theo in Noord. We spreken over de
nieuwe participatiewet en concluderen dat het eisen
van een tegenprestatie voor de bijstand in strijd is met
het door De Groenen beoogde onvoorwaardelijke ba
sisinkomen. Jozef gaat voor De Groenen kandideren in
Eindhoven. Hij deelt zijn verkiezingspamflet uit. Paul
kandideert in Zevenaar met de naam van de huidige
fractie Sociaal Zevenaar.
7. Rondvraag: onder leiding van Jan Errit doen we een
eenvoudige Tai Chi oefening.
8. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het congres om
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Jaarrekening De Groenen 2013

ResultatenrekeningenInkomsten Uitgaven

1 - contributies  € 2.322,00  

2 - schenkingen  € 1.730,00  

3 - reimbursements  € 2.209,59  

4 - rente, dividend  € 71,54  

5 - overige
inkomsten

 € 415,70  

11 - Kamer van
Koophandel

   € 0,00

12 - bankkosten    € 91,03

13 - vergaderingen    €201,50

14 - partijbestuur    €139,73

15 - Gras    € 521,79

16 - postbus    € 175,45

17 - website    € 85,54

18 -
waarborgsommen

   € 0,00

19 - campagnes    € 0,00

20 - EGP contributie    € 1.000,00

21 - EGP meetings    € 2.203,67

22 - Global Greens    € 0,00

23 - overige
uitgaven

   € 0,00

Totaal  € 6.748,83  € 4.418,71

Balansdatum 31 december 2012 31 december
2013

Betaalrekening  €  186,94  € 1.490,80

Spaarrekening  € 3.200,00  € 2.900,00

Certificaten
Triodos

 € 607,87  € 1.393,69

Crediteuren  - € 918,33 - € 377,89

Eigen vermogen  € 3.076,49  € 5.406,60

 

 

 Toelichting:
- De ontvangen contributies nemen elk jaar af.
- We hebben in 2013 kunnen sparen omdat er geen
verkiezingen waren.
- De kascommissie moet de cijfers nog goedkeuren.
 
 Otto ter Haar

Electoral Convention EGP

Joze

De Europese Groene Partij gaf de aftrap van de cam
pagne voor de verkiezing van het Europees Parlement
op de Electoral Convention van 22 februari in Brussel.
Jolanda Verburg en ondergetekende vertegenwoordig
den De Groenen hierbij. Deze bijeenkomst was ook
Council (besluitvormend orgaan) die het Common Ma
nifesto heeft aangenomen. Dit is het gemeenschappe
lijk verkiezingsmanifest van de Groene partijen in de
EU. Het is niet bindend, maar verschillende partijen ge
bruiken onderdelen voor hun
eigen programma. Het amendement over Global
governance voor ons eigen partijprogramma is mede
gebaseerd op de tekst van het Common Manifesto.

Onderdeel van de collectieve campagne is promotie
materiaal zoals een sjabloon voor verkiezingsposters.
Jozef van Kessel heeft daar mee geëxperimenteerd
voor de gemeenteraadsverkiezing.
 
Otto ter Haar

16:15. Het volgende congres is zaterdag 29 maart
2014.
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Amendementen op het partijprogramma

5 Internationaal beleid: een vredige en democratische
wereld
Israël en Palestina
Verwijder de laatste zin: “De Groenen is aangesloten bij
het platform Stop de bezetting.”
Reden: Dit is een stichting en De Groenen is er niet bij
betrokken.
 
Verspreiding van massavernietigingswapens
Verwijder: “, verenigd met andere organisaties in het
Platform tegen de Nieuwe Oorlog,”
Reden: Dit Platform doet al jaren niets meer.
 
Verenigde Naties
Wijzig: “, de Palestijnen en de Indianen.” in “en India
nen”.
Reden: De Palestijnse Autoriteit heeft inmiddels waar
nemersstatus in de VN. Indianen is verzamelnaam voor
een groot aantal verschillende volken.
 
7 De Europese Unie: uitbreiden en integreren
Verplaats dit naar voren als hoofdstuk 5.
Wijzig “uitbreiden en integreren” in “politieke integratie”
Voeg als eerste de volgende paragraaf toe:
 
Global governance
De Groene partijen in de EU willen een gemeenschap
pelijk buitenlands beleid waarmee de EU in staat wordt
gesteld mede vorm te geven aan de ontwikkeling van
global governance. De EU doet dat al op het gebied
van internationale handel. De Groenen wil deze exclu
sieve competentie van de EU uitbreiden met het be
leidsterrein ontwikkelingssamenwerking. Dit willen we
uitvoeren door de nu nationale budgets samen te voe
gen in een gemeenschappelijk EU-budget voor ontwik
kelingssamenwerking. Dit budget moet 0,7% van het
bnp blijven. De lidstaten zijn verplicht dit af te dragen.
 
Verwijder in hoofdstuk 8 “Het budget voor ontwikke
lingssamenwerking moet 0,7% van het bnp blijven.”.
 
Reden: ontwikkelingssamenwerking is “soft power”
waar de EU goed in is. Jolanda heeft hetzelfde idee in
haar presentatie voor de EGP Primary gelanceerd. Van
wege het toegenomen belang van de EU en de ambi
ties van De Groenen is het naar voren schuiven van dit
hoofdstuk gewenst: eerst het EU-beleid noemen en
dan het nationale beleid.
 
14 Landbouw: eten wat de grond schaft
Verwijder: “De Groenen streeft ernaar dat in 2014 vijf
entwintig procent van alle landbouwproducten biolo
gisch wordt geproduceerd.”.
Reden: Dit is te ambitieus.
 

Lijst 12

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Gezondheid
• Een gemeentelijke gezondheidsplan (GGD) dat inhoudelijk besproken is met 
de bevolking en daarna goedkeuring krijgt van de gemeenteraad. 

Milieu
• Handhaving EU-normen voor luchtverontreiniging op alle locaties in de stad.
• Geen nieuwe verkeersruit of andere wegen rond Eindhoven.
• Busverbinding Eindhoven-Hasselt.
• Verbod op gebruik consumentenvuurwerk. 
• Bij stadsvernieuwing zorgen voor voldoende groen, voedsel en nestgelegen-
heid voor vogels en andere zoogdieren conform Flora- en Faunawet.

Economie
• Geen medewerking meer verlenen aan landelijk afbraakbeleid overheidstaken.
• Basisinkomen voor iedereen, dat wil zeggen geen opgelegde en zinloze 
dwangarbeid voor burgers met een WWB-uitkering. 
• Voorkomen van sociale uitsluiting, met name van alleenstaande moeders.

Kunst en cultuur
• Stopzetting van afbraak van openbare bibliotheekwerk.
• Subsidie voor toneeluitvoering bij Plaza Futura en NatLab. 

Bestuur
• Gemeenteraad stelt bestuurlijke ethische code vast voor het college van 
burgemeester en wethouders.

De Groenen schrijft geschiedenis

Verkiezingsbijeenkomst maandag 17 maart 
Hoogstraat 301A, 19.30 uur
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