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Beste leden van De Groenen,

Deze brief heeft tien bijlagen. Deze zijn te vinden op

Rijndert en ik nodigen u uit voor het 67e congres op
zaterdag 23 september. We komen weer bijeen in De
Koperen Knoop waar we ook de laatste twee
congressen hebben gehouden.

https://europeangreens.eu/karlstad2017/proposalmembership-withdrawal-de-groenen-nl-0

Het standpunt van het partijbestuur is dat De
Groenen aan alle criteria voor het EGP-lidmaatschap
voldoet. Het voorstel van het committee om het
lidmaatschap op te zeggen is daarom ongegrond. We
kunnen in beroep gaan tegen het voorstel van het
committee bij het conciliation panel. Dat moet uiterlijk
24 september. Omdat we niet tot de laatste dag willen
wachten zal ten tijde van het congres het beroep al
zijn ingesteld. Kopieën van het beroepschrift zullen op
het congres beschikbaar zijn voor de leden. Als het
overleg hierover aanleiding geeft kunnen we het
beroep na het congres aanvullen of wijzigen.

Het bestuur van de Europese Groene Partij heeft de
Council voorgesteld het lidmaatschap van De
Groenen op te zeggen. We gaan hier uiteraard niet
mee akkoord. In deze Gras leest u hoe wij dit – in
onze ogen onheuse – voorstel bestrijden.
Mijn termijn als partijvoorzitter verstrijkt dit najaar. Ik
blijf beschikbaar voor het partijbestuur maar niet als
voorzitter. Ik ben blij dat Rijndert zich daarvoor
kandidaat stelt. Wij beiden zouden graag zien dat ook
een vrouw zich kandidaat stelt. Sowieso heeft de
partij meer actieve vrouwen nodig. Nu gebeurt al het
werk door mannen en dat kan beter.

Het partijbestuur

Otto ter Haar, partijvoorzitter

Amendementen huishoudelijk
reglement

Agenda 67e partijcongres

Artikel 1 Lidmaatschap lid 2
Vervang:

Zaterdag 23 september 2017
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Rijndert
Doting
2. 13:05 Verslag van het 66e partijcongres van 4
maart 2017 (Gras 70)
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:30 Amendementen huishoudelijk reglement
5. 13:40 Begroting 2018
6. 13:50 Hoe activeren we onze vrouwelijke leden?
7. 14:00 Verkiezing partijvoorzitter, bestuursleden en
eventueel leden congreswerkgroep, programmacommissie of EGP-delegatie
8. 14:10 Bevestiging wijzigingen in het bestuur door
het 65e congres (voor de Kamer van Koophandel)
9. 14:15 pauze
10. 14.30 Amendementen partijprogramma
11. 14:45 Gemeenteraadsverkiezingen 2018
12. 15:00 Partijkalender 2018
13. 15:05 Rondvraag
14. 15:10 Sluiting

Het eindigt op de dag waarop het lid de machtiging
intrekt.
Door:
Het eindigt aan het einde van het jaar waarin het lid de
machtiging intrekt of de partij het lidmaatschap opzegt.

Motivering:
Je kunt niet met terugwerkende kracht opzeggen.

Artikel 1 Lidmaatschap lid 3
Vervang:
Het partijbestuur zendt de leden en abonnees elk jaar
twee weken van tevoren een aankondiging van de
incasso van de contributie.
Door:
Het partijbestuur zendt de leden en abonnees elk jaar
een week van tevoren een aankondiging van de incasso
van de contributie.

Motivering:
Met name bij nieuwe leden is een termijn van twee
weken bezwaarlijk.Het lidmaatschap gaat pas in na het
uitvoeren van de incasso.

Artikel 9 Vergoedingen
Aan het einde toevoegen:
5. Bestuursleden declareren hun onkosten bij de
kascommissie. Alleen de kascommissie is bevoegd
betalingen te verrichten aan bestuursleden.

Lidmaatschap Europese Groenen
Het bestuur van de EGP (het “committee”) stelt in een
brief van 24 augustus dat De Groenen niet aan de
criteria voor het lidmaatschap voldoet. Deze brief (in
het Engels, de werktaal van de EGP) kunt u vinden
op de website van de Europese Groenen:
https://europeangreens.eu/sites/europeangreens.eu/files
/0%20EGP%20Cttee%20Proposal%20Withdrawal%20M
embership%20De%20Groenen%20%2024%20August%202017.pdf

Motivering:
Nu is de praktijk dat bestuursleden elkaars declaraties
beoordelen. Uit het oogpunt van functiescheiding lijkt
dit een betere oplossing.
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Toelichting bij de begroting voor 2018
Prioriteit 1: uitgaven die noodzakelijk zijn voor de
continuïteit van de partij.
Prioriteit 2: uitgaven voor campagnes en verkiezingen
als de gerealiseerde inkomsten dat toelaten.
Prioriteit 3: uitgaven die worden vergoed
als er een schenking tegenover staat.

De inkomsten en uitgaven met betrekking tot de
Europese Groene Partij hangen natuurlijk af van de
vraag of De Groenen volgend jaar nog lid is. Aangezien
we in beroep gaan tegen het voorstel van het committee
gaan we er van uit dat we de kosten van het
lidmaatschap maken.

Amendement op de begroting 2018

Net als de voorgaande jaren heeft de partij onvoldoende
inkomsten om kosten te vergoeden die actieve leden
maken voor het besturen of vertegenwoordigen van de
partij of het voeren van een verkiezingscampagne.
Omdat deze activiteiten wel plaatsvinden geven we ze
een plaats in de begroting met dien verstande dat we
aangeven in welke volgorde we inkomsten bestemmen
voor de verschillende uitgaven. Deze volgorde wordt
bepaald door de prioriteit.

Wijzig de Prioriteit van de post Partijbestuur van
Prioriteit 1 in Prioriteit 1-3.
Toelichting: actieve (bestuurs)leden voor wie de
reiskostenlast moeilijk te dragen zijn kunnen deze ex
post declareren. Het gaat hierbij niet om deelname aan
algemene ledenvergaderingen.

Begroting De Groenen 2018
Inkomsten
Contributies
Schenkingen
EGP reimbursements
Rente, dividend
Overige inkomsten

Bedrag
€ 1300
€ 1100
€ 800
€ 110
€ 50

Tekort
Totaal

€ 747
€ 4.107

Uitgaven
Bankkosten
Vergaderingen
Partijbestuur
Gras
Website
Waarborgsommen GR
Campagne GR
EGP membership fee
EGP meetings
Onvoorzien

Bedrag
€ 120
€ 200
€ 300
€ 200
€
87
€ 450
€ 400
€ 1.150
€ 900
€ 300

Totaal

€ 4.107

Beste partijgenoten,

Prioriteit
1
1
3
1
1
1
2
1
3
1-3

Ik hoop op de komende ledenvergadering op uw
steun te kunnen rekenen. Wij zouden het toejuichen
indien in het kader van de pariteit ook een vrouwelijk
lid van De Groenen zich voor deze functie kandidaat
stelt.

Het afgelopen jaar hebben wij als actieve leden van
De Groenen hard gewerkt kwartier te maken. Dat is
nog een hele klus.
Zoals u weet bevindt zich in Utrecht een afscheiding
van onze partij die geheel illegaal opereert. Zonder
betalende leden, zonder een geldige inschrijving bij
de Kamer van Koophandel en zonder enige financiele
basis. Een beetje zoals rijden zonder rijbewijs of
vliegen zonder brevet. Het gaat goed zolang je er zelf
in gelooft...

Ik hoop u op de komende ledenvergadering op 23
september te mogen begroeten.
Met vriendelijke groeten,
Rijndert Doting
Beste partijgenoten (2),

Gelukkig kent onze factie deze problemen niet. Er is
echter veel schade die wij moeten herstellen. Onze
huidige voorzitter de heer Ter Haar heeft ondanks
alles de partij min of meer zelfstandig draaiend weten
te houden. Het leek ons echter verstandig om het
partijvoorzitterschap over te dragen en daarom heb ik
mij uiteraard met instemming van de huidige
voorzitter kandidaat gesteld voor deze functie.

Ik zie er naar uit om onder voorzitterschap van
Rijndert en bij voorkeur met ook een vrouwelijke
collega de partij de komende twee jaar uit te bouwen.
Met ons sterke en consistente partijprogramma blijven
we aantrekkelijk voor kiezers die aan de politieke
besluitvorming deel willen nemen.
Otto ter Haar
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Hoofdstuk 15. Ruimtelijke ordening
Toevoegen:

Oproep aan onze vrouwelijke leden
De Groenen heeft dit jaar vier nieuwe leden mogen
verwelkomen: alle vier vrouwen. De werkzaamheden
in de partij: partijbestuur, congreswerkgroep,
kascommissie, programmacommissie, EGP-delegatie
worden geheel door mannen uitgevoerd. Het zijn er
vijf: de twee bestuursleden en de drie kascommissarissen. Het partijbestuur zou graag zien dat meer
vrouwen zich kandideren. We proberen dit tot nu toe
te bereiken door onze vrouwelijke leden persoonlijk te
benaderen. Dit heeft tot nog toe onvoldoende
resultaat opgeleverd.

Duurzame woningen met een lage huur
De Groenen wil dat de woningcorporaties investeren
in verduurzaming van hun woningvoorraad en in
huurwoningen voor mensen met een laag inkomen.
Om dit te stimuleren bieden we korting aan op de
verhuurdersheffing.
Hoofdstuk 23. Cultuur
Toevoegen:
Basisinkomen helpt kunst en cultuur
De invoering van een basisinkomen is een materiële
ondersteuning van burgers die de roeping voelen om
hun werkzame leven te besteden aan kunst of
cultuur.

De partij heeft vier concrete vacatures elk met een
eigen belasting qua tijd en reizen:
1. partijbestuur (intensief – 1 dag per week)
2. programmacommissie (licht – enkele uren per
maand)
3. EGP-delegate (halve dag voorbereiding + drie
dagen 24-26 november naar Zweden)
4. congreswerkgroep (gemiddeld - vergadering met
partijbestuur twee weken voor het congres)

Hoofdstuk 2. Breekpunten
De kabinetsformatie is nog in volle gang, maar het is
goed mogelijk dat er ten tijde van het congres op 23
september een nieuw kabinet beëdigd is. Wat ons
betreft zonder Fred Teeven, maar in ieder geval kan
de zin “Voor de formatie van 2017 sluiten wij Fred
Teeven (VVD) uit.” dan uit de breekpunten.

Het partijbestuur

Hoofdstuk 20. Bestuurlijke vernieuwing
Het kamerlid Klein heeft juli 2015 een initiatiefwet
ingediend om de kieskringen af te schaffen. De
Tweede Kamer heeft dat januari 2017 verworpen. We
willen daar in een voetnoot naar verwijzen:

Amendementen partijprogramma
Het invullen van de Stemwijzer voor de Tweede
Kamerverkiezingen openbaarde leemtes in het
partijprogramma. Hierbij de amendementen van de
programmacommissie om deze leemtes te vullen.

zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/34247 initiatiefwet
verworpen

Hoofdstuk 3. Belastinghervorming
Aan het einde toevoegen:

Gerben en Otto

Vennootschapsbelasting

Partijkalender en gemeenteraadsverkiezingen

De Groenen pleit voor harmonisering van de
vennootschapsbelasting in de Europese Unie door
het invoeren van een gemeenschappelijk
minimumtarief van 10%.

Het partijbestuur stelt voor om volgend jaar drie
congressen te houden: op 20 januari, 24 maart en 22
september. Het congres van 20 januari is twee weken
voor de dag van kandidaatstelling voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Dat is praktisch
gesproken de uiterste datum om te beslissen om deel
te nemen in één of meer gemeenten of stadsdelen.

Motivering:
Lidstaten proberen met tax-rulings grote bedrijven te
lokken. Zo betalen Apple en Starbucks vrijwel geen
belasting in Ierland en Nederland. De Europese
Commissie ziet dit terecht als ongeoorloofde
staatssteun.

Gezien ons ledenbestand en resultaten in het
verleden komt o.i. in de eerste plaats Amsterdam in
aanmerking om deel te nemen aan de verkiezing van
de gemeenteraad en bestuurscommissies van de
stadsdelen.

Hoofdstuk 13. Infrastructuur en mobiliteit
Fiscale maatregelen
Toevoegen:
We vinden tolwegen en een kilometerheffing
geschikte instrumenten om het weggebruik te
beïnvloeden.

Het partijbestuur
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Partijbestuur en partijcommissies

Kalender

Partijvoorzitter: Otto ter Haar, otto@degroenen.nl
Bestuurslid: Rijndert Doting, rijndert@degroenen.nl
Kascommissie: Gerben Uunk, Tom Bakkers, Rob
Brockhus
Congreswerkgroep: Otto en Rijndert
Programmacommissie: Gerben en Otto
EGP-delegates: Otto ter Haar, Gerben Uunk
Webmaster: Tom Bakkers, tom@degroenen.nl

14 september 2017 Gras 71
18 september 2017 partijbestuur, Amsterdam
23 september 2017 67e congres
24-26 november 2017 27e EGP Council, Karlstad
28 november 2017 partijbestuur
1 december 2017 Gras 72
20 januari 2018 68e partijcongres
5 februari 2018 kandidaatstelling gemeenteraden
21 maart 2018 verkiezing gemeenteraden
24 maart 2018 69e partijcongres
22 september 2018 70e partijcongres
20 maart 2019 verkiezing Provinciale Staten en
waterschapsbesturen
23 mei 2019 verkiezing Europees Parlement

Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in
het algemeen bestuur van het waterschap Amstel,
Gooi en Vecht. Matthijs Pontier (Piratenpartij) is zijn
duo-bestuurslid.

Landelijk secretariaat

Colofon

Oudegracht 60
3511 AS UTRECHT
Tel. 030-2341545
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Gras is een landelijk mededelingenblad van de
politieke partij De Groenen. Het verschijnt onder
verantwoordelijkheid van het partijbestuur. Plaatsing
van artikelen betekent echter niet dat het partijbestuur
instemt met de inhoud. U kunt de redactie bereiken
via het landelijk secretariaat.
Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar
Met bijdragen van: Rijndert Doting, Gerben Uunk en
Otto ter Haar
ISSN 2542-4661

Lidmaatschap
Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras
door de partij te machtigen via de website
www.degroenen.nl/incasso.html
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