
Gras
Beste partijgenoten

Het partijbestuur nodigt u van harte uit voor het na
jaarscongres in Utrecht. We bespreken de begroting
voor 2017 en vele amendementen op het programma,
waaronder een aantal op de breekpunten. De enquête
heeft een aantal interessante suggesties van onze
leden opgeleverd. Hoe we deze gaan verwerken in ons
partijprogramma gaan we bespreken.
 
Otto ter Haar, partijvoorzitter

Agenda 64e partijcongres

Zaterdag 24 september 2016
Milieucentrum, Oudegracht 60 te Utrecht
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:15 Opening door congresvoorzitter Rob Visser
2. 13:20 Verslag van het 63e partijcongres van 26
maart 2016 (Gras 66)
3. 13:25 Verslag van het partijbestuur
4. 13:30 Functioneren partijbestuur
5. 13:45 Verkiezing bestuursleden
6. 13:50 Tweede Kamerverkiezingen 2017
7. 14:00 Global Green Congress 2017
8. 14:10 Partijkalender 2017
9. 14:15 Begroting 2017
10. 14:20 Declareren reiskosten
11. 14:25 Amendement Huishoudelijk reglement
14:30 pauze
12. 14.45 Amendementen partijprogramma
13. 15:15 Programmacommissie
14. 15:25 Rondje afdelingen
15. 15:30 Congreswerkgroep 65e congres 14 januari
2017
16. 15:35 Rondvraag
17. 15:40 Sluiting

Begroting De Groenen 2017

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag Prio
Contributies  € 1.500,00 Vergaderingen  €   200,00 1

    Gras  €   200,00 1

    Website  €    85,00 1

    Partijbestuur  €   300,00 3

    Promotie  €   400,00 2

Overige inkomsten  €   160,00 Postbus  €   230,00 1

Rente, dividend  €   150,00 Bankkosten  €   120,00 1

Schenkingen  € 1.200,00 EGP contributie  € 1.150,00 1

Reimbursement EGP  € 1.000,00 Congress & council EGP  € 1.500,00 3

    waarborgsom  €    450,00 1

Tekort  € 1.225,00 Onvoorzien  €   600,00 1-3

Totaal  € 5.235,00    € 5.235,00  

Toelichting bij de begroting voor 2017

Prioriteit 1: uitgaven die noodzakelijk zijn voor de conti
nuïteit van de partij
Prioriteit 2: uitgaven voor campagnes en verkiezingen
worden gedaan als de gerealiseerde inkomsten dat
toelaten
Prioriteit 3: alle overige uitgaven worden alleen gedaan
als daar een schenking tegenover staat

Commissie herziening partijprogramma i.o.

De wereld verandert dus De Groenen verandert mee.
Daarom wordt het tijd om ons partijprogramma een
keer grondig onder handen te nemen en aan te passen
aan de uitdagingen waar we als samenleving voor
staan.
Zoals aangekondigd in Gras nr. 66 heeft het bestuur
het voornemen het partijprogramma grondig aan te
passen. Dat doen wij graag in samenspraak met de
leden. Daarom deden wij een oproep in Gras om door
middel van een vijftal vragen uw mening te vernemen.
Wij mochten drie reacties ontvangen die wij zeker zul
len meenemen in het nieuwe programma.
De volgende stap is de instelling van een programma
commissie en een tijdsplan. Tijdens het congres op za
terdag 24 september 2016 wordt hierover besloten.
Wilt u deelgenoot worden van de programmacommis
sie dan kunt u zich tot op het congres van 24 septem
ber aanmelden. Mocht u alsnog willen reageren op de
5 enquêtevragen dan kan dat ook tot 24 september.
Als voorzitter van de programmacommissie stelt Jolan
da Verburg zich kandidaat. Uiteraard kan ieder lid zich
voor deze functie kandidaat stellen.
 
Jolanda Verburg
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Na de tweede alinea toevoegen:
- De Groenen geeft geen parlementaire steun aan een
regeerakkoord waarin het voornemen is opgenomen de
regering het oppergezag over de krijgsmacht te laten
delen met andere landen of over te dragen aan een su
pranationale organisatie.
 
Reden:
We willen geen Europees leger. Dat geeft een duidelij
ke grens aan de voor De Groenen aanvaardbare mate
van politieke integratie binnen de EU.
 
In de huidige derde alinea verwijderen:
"eerder of".
 
Reden: 
Dit maakt de tekst leesbaarder en korter. Eerdere ver
hoging is niet meer aan de orde. De Groenen aan
vaardt geen verhoging van de AOW-leeftijd op basis
van CBS-gegevens over de verwachtte levensduur.
 
Hoofdstuk 19. Samenleving
Amendement:
Het hele hoofdstuk intrekken.
 
Motivering
Het is een betoog met goede bedoelingen dat echter
geen concreet beleid oplevert. Ik snoei liever wat dor
hout om ruimte te maken voor de aanpak van nieuwe
ontwikkelingen.
 
Hoofdstuk 20. Bestuurlijke vernieuwing
Een correctief referendum
Verwijderen:
Wij zijn geen voorstander van een volksinitiatief omdat
de regering dan kan komen te zitten met tegenstrijdige
wetten. Het maken van wetten vereist juridische des
kundigheid.
 
Toevoegen:
Initiatiefrecht voor de kiezer
Leden van de Tweede Kamer kunnen een wetsvoorstel
indienen. Dit zelfde recht willen wij geven aan de kie
zer. Een kiezer of een groep van kiezers kan een refe
rendum aanvragen over een initiatiefwetsvoorstel.
Steunt het referendum het voorstel dan wordt het be
handeld als ware het ingediend door een Tweede Ka
merlid.
 
Verwijderen:
De hele paragraaf Inspraak in de Tweede Kamer.
 
Toelichting
Dit initiatiefrecht heeft meer om het lijf dan het in
spreekrecht wat we nu in het programma hebben
staan. Het laatste woord blijft bij de grondwettelijke
wetgever. Die is verantwoordelijk voor de samenhang

Amendement op artikel 5 van het Huishou
delijk reglement

Lid 4 van het huidige artikel 5 luidt:
 
HR Artikel 5. Partijbestuur
4. De partijvoorzitter roept het partijbestuur ten minste
vier keer per jaar schriftelijk bijeen. De oproep gaat ver
gezeld van voldoende informatie over de geagendeer
de onderwerpen.
 
Aan het einde van dit lid toevoegen:
Het partijbestuur besluit bij consensus.
 
Motivering:
Een breed draagvlak voor besluiten is belangrijker dan
de snelheid van besluitvorming. Het nemen van beslui
ten met meerderheid van stemmen kan er toe leiden
dat bestuursleden zich onheus bejegend voelen door
hun collega’s. Dit kan er toe leiden dat de verhoudin
gen binnen het bestuur verstoord raken. Dit veroor
zaakt een onproductief bestuur en daar lijdt de partij
schade door.
 
 Amendementen partijprogramma

Hoofdstuk 1. Breekpunten
Eerste alinea. Vervang:
Op dit moment is daar geen sprake van.
 
Door:
Voor de formatie van 2017 sluiten wij Fred Teeven
(VVD) uit.
 
Aan het einde een nieuwe paragraaf toevoegen:
 
Reden uitsluiting Fred Teeven
In de overeenkomst getekend te Scheveningen op 15
juni 2000 heeft Fred Teeven aan Cees H. toegezegd de
uitbetaling van een groot bedrag aan hem geheim te
houden voor de Belastingdienst. Hiermee heeft hij
meegewerkt aan belastingontduiking. Dat is naar de
mening van De Groenen niet verenigbaar met een
functie in een kabinet die verplicht is op een eerlijke
wijze belasting te heffen.[1]
 
[1] Het rapport van de onderzoekscommissie ontne
mingsschikking, 9 december 2015
 
Tweede alinea. Weglaten:
volgens de procedure als vastgelegd in artikel 50 van
het Verdrag betreffende de Europese Unie
 
Uitleg:
Dit maakt de tekst leesbaarder en korter terwijl de in
houd hetzelfde blijft.
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en de uitvoerbaarheid van wetten.
 
Hoofdstuk 21 Volksgezondheid
Vervangen in titel "voorkomen is beter dan genezen"
met "de kosten beheersen"
 
Toevoegen als eerste paragraaf:
Het basiszorgverzekeringspakket
Om de kosten te beheersen en de onderhandelingspo
sitie tegenover de farmaceutische industrie te verster
ken, vinden wij het aanvaardbaar dat medicijnen niet
worden opgenomen in het basisverzekeringspakket als
de kosten ten opzichte van de verwachte gezondheids
winst voor de patiënt buitensporig hoog zijn.
 
Reden:
De stijgende kosten van de gezondheidszorg vormen
de grootste politieke uitdaging. "Voorkomen is beter
dan genezen" is slechts een deel van de oplossing.
 
De huidige eerste twee paragrafen vervangen door:
Voorkomen is beter dan genezen
Levensomstandigheden en gezondheid hangen met el
kaar samen. Mensen in achterstandswijken zijn vaker
ziek en leven korter. Vernieuwing van deze wijken en
het stimuleren van integratie en acceptatie van minder
heden helpen kosten in de zorg voorkomen.
 
Schadelijke consumptie en overgewicht
Het is en blijft nodig om voor de gezondheid schadelij
ke consumptie te ontmoedigen, vooral bij de jeugd.
Voorlichting op school willen we verplichten en op jon
geren gerichte reclame voor alcohol, tabak en energie
drankjes verbieden. De leeftijdsgrenzen voor de ver
koop van alcohol, drugs en tabak willen we strikt hand
haven. Voor energiedrankjes willen we een leeftijds
grens van 13 jaar.
Overgewicht is volgens de WHO een pandemie. Het is
in bijna de hele wereld een ernstig en toenemend ge
zondheidsprobleem. Overgewicht begint vaak op jonge
leeftijd en leidt tot toegenomen gezondheidsrisico’s in
het latere leven. Preventie door voorlichting en het sti
muleren van lichaamsbeweging zijn nodig. We willen
reclame voor snoep, frisdrank en fast food, gericht op
jongeren, wettelijk beperken. De verbruiksbelasting op
suikerhoudende frisdranken en sappen willen we ver
hogen, de verbruiksbelasting op bronwater en suikerlo
ze dranken afschaffen.
 
Reden: beter geformuleerd en aangevuld
 
Verwijder
Stop de schaalvergroting
 
Reden: kleine ziekenhuizen presteren onder de maat
bij specialistische behandelingen wegens gebrek aan
praktijkervaring.

 
Vervang 
De werkers in de zorg 
door:
 
Robotisering van de zorg
Robots worden met succes gebruikt in de zorg.[1] We
verwachten dat de robotisering zal toenemen en op
termijn het grootste deel van de taken op het gebied
van diagnostisering, behandeling en zorg zal uitvoeren.
De Groenen vindt dat een goede ontwikkeling die de
kwaliteit van de zorg zal verhogen tegen een lagere
prijs.
 
[1]www.detechniekachternederland.nl/zorg/ouderen-
vertrouwen-een-robot-verbazend-snel
 
De werkers in de zorg
Door de robotisering zal de rol van de werkers in de
zorg veranderen. Verpleegkundigen, artsen en specia
listen worden toezichthouders en begeleiders en
nemen de beslissingen waarvoor zij de eindverant
woordelijkheid dragen.
Het vervullen van zorgtaken heeft een belangrijke soci
ale functie. Voor mantelzorg die vrijwilligers kunnen
verrichten ziet De Groenen ruimte voor groei. Het ba
sisinkomen kan hiertoe de voorwaarden scheppen.
 
   Reden: Hiermee verwerken wij de huidige technolo
gische ontwikkelingen.
 
Verwijder
Alternatieve geneeswijzen
 
Reden  Niet nodig om dit te vermelden
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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: Jolanda Verburg, Gerben Uunk en
Otto ter Haar

Kalender

24 september 2016, 64e partijcongres, Utrecht
2-4 december 2016, 25st Council EGP, Glasgow
24 december 2016, Gras 68
14 januari 2017, 65e partijcongres
26 januari 2017, incasso contributie
11 maart 2017, Gras 69 met stemadvies
15 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing
30 maart-2 april, 4e Global Green Congress, Liverpool
24 juni 2017, Gras 70
16 september 2017, Gras 71
23 september 2017, 66e partijcongres
21 maart 2018, verkiezing gemeenteraden
19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement

Landelijk secretariaat

Postbus 1251 NL-3500 BG  UTRECHT
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

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
http://www.degroenen.nl/incasso.html 
 
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Op campagne met Haryaksha Knauer in
Arizona

Op 8 november 2016 zijn er in de Verenigde Staten
naast de verkiezing voor de president, waar Green
Party kandidaat Jill Stein op 5% in de peilingen staat,
ook verkiezingen voor de parlementen van alle 50 sta
ten. In een van die staten, Arizona, doet een inspireren
de persoon mee: Haryaksha Gregor Knauer is de kan
didaat van de Arizona Green Party voor kieskring 1 van
het Arizona House of Representatives.
 
Ik had eind juni het genoegen een week lang met hem
huis aan huis te "canvassen” in 35 tot 45 graden woes
tijnhitte. Ik was onder de indruk van de vele zonnecol
lectoren. Het probleem daar is de watervoorziening en
het bezuinigen op het water.  Ik heb Haryaksha gehol
pen zijn Facebookpage wat beter op te zetten.  Als be
loning nam hij mij mee op kamperen, niet ver van de
Grand Canyon  in het Hopi Native American reservaat,
waar we de volgende dag nog een indrukwekkende tri
bal dance mochten ervaren. De Hopi zijn erg "to the
Earth".
 
Gerben Uunk
 
* Arizona Greens www.azgp.org/single-
post/2016/08/11/Arizona-Green-Party-AZGP-to-
run-15-candidates-in-the-2016-Elections
* Haryaksha Gregor Knauer: www.newmenu.org/hgk
* Facebook: www.facebook.com/haryaksha
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