
Gras

Beste leden en sympathisanten

De gezamenlijke lijsten met de Piratenpartij en de Ba
sisinkomenpartij in Amsterdam zijn een groot succes
geworden. We hebben samen vier zetels gehaald in de
stadsdelen Nieuw-West, Noord, Oost en West. Als de
voorlopige uitslagen 21 maart bevestigd worden dan
kunnen Reina van Zwoll (Nieuw-West), Kirsten Zimmer
man (Noord), Ron Smit (Oost) en Ronald Schönberger
(West) hun zetels innemen.
 
Zaterdag 26 maart houden we ons 82e partijcongres.
In deze Gras vindt u de agenda en aantal amendemen
ten om het partijprogramma up-to-date te houden.
 
U bent allemaal welkom in de wijkzaal van de Nassau
kerk in Amsterdam West.
 
Otto ter Haar
 

Uitslagen De Groenen Basis Piraten

Op 18 maart was in de gemeente Amsterdam 95% van
de stemmen geteld. In de definitieve uitslag is het aan
tal stemmen hoger, maar veranderen de percentages
en het aantal behaalde zetels weinig.
 
De gezamenlijke lijsten van De Groenen Basis Piraten
(GBP) hebben volgens de voorlopige uitslagen de vol
gende resultaten gehaald:
 
Gemeenteraad:
Amsterdam GBP 4320 stemmen 1,4% geen zetel
 
Stadsdeelcommissies:
Centrum GBP 1039 stemmen 2,88% geen zetel
Nieuw-West GBP 1265 stemmen 3,37% 1 zetel (Reina
van Zwoll)
Noord GBP 1471 stemmen 4,58% 1 zetel (Kirsten
Zimmerman)
Oost GBP 2032 stemmen 3,69% 1 zetel (Ron Smit)
West GBP 2441 stemmen 4,99% 1 zetel (Ronald
Schönberger)
Zuid GBP 1486 stemmen 2,69% geen zetel
Zuidoost GBP 375 stemmen 2,04% geen zetel
Totaal in 7 stadsdelen 10109 stemmen 3,57%
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Amendementen partijprogramma

Titel programma, titel Deel A, Hoofdstuk A2 Plane
taire grenzen
 
Wijzig "Aarde" in "aarde"
Motivatie: met de aarde bedoelen we de fysieke om
standigheid waar we onze levenswijze aan zouden
moeten aanpassen. We bedoelen niet de planeet die
een naam heeft om hem te onderscheiden van andere
planeten.
 
Hoofdstuk A2 Planetaire grenzen
Wijzig "De eerste drie grenzen zijn reeds overschre
den, terwijl de planetaire grenzen 3b, 5, 6 en 7 bij on
gewijzigd beleid spoedig zullen worden overschreden.
De grenzen 8 en 9 zijn nog niet gekwantificeerd."
in "De grenzen 1, 2, 3a en 8 zijn reeds overschreden,
terwijl de planetaire grenzen 3b, 5, 6 en 7 bij ongewij
zigd beleid spoedig zullen worden overschreden.
Grens 9 is nog niet gekwantificeerd."
 
Motivatie: https://doi.org/10.1021/acs.est.1c04158
Outside the Safe Operating Space of the Planetary
Boundary for Novel Entities
 
Hoofdstuk A3 Energie en klimaat
Klimaatverandering door broeikasgassen
Wijzig in de laatste regel "3,3 graden" in "2,7 gra
den".
Motivatie: UNEP Emissions Gap Report 2021 p.XVI
 
Hoofdstuk C1 Europese Unie
Zorg, scholing en werk in plaats van bommen
Wijzig "Afghanistan (2001-heden)" in "Afghanistan
(2001-2021)"
Motivatie: de Nederlandse missie heeft zich in juni
2021 teruggetrokken.

Agenda 82e partijcongres

De leden Bakkers, Plesa, Berendsen, Van Zwoll,
Smeekes en Ter Haar hebben het bestuur verzocht een
congres bijeen te roepen.
 
Het 82e partijcongres wordt gehouden op 26 maart
2022. We vergaderen in de wijkzaal van de Nassau
kerk. Het adres is De Wittenstraat 114 te Amsterdam.
 
U kunt met Microsoft Teams online deelnemen aan het
congres op het adres: https://teams.live.com/
meet/94571882078055
De virtuele vergaderruimte is open vanaf 12:50 uur.
 
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter
2. 13:05 Verslag van het 81e congres.
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:20 De bestuurstermijn van penningmeester en
webmaster Tom Bakkers is verstreken. Tom is herkies
baar.
5. 13:30 Terugblik gemeenteraadsverkiezingen maart
2022
 
13:55 Pauze. De virtuele vergadering wordt 10 minuten
geschorst en om 14:05 heropend.
 
6. 14:05 Amendementen partijprogramma.
7. 14:20 Situatie in Oekraïne. Leden kunnen een motie
indienen.
8. 14:40 Partijkalender, verzoek aan bestuur uiterlijk 24
september 2022 een congres bijeen te roepen bij voor
keur in Amsterdam. Het bestuur vraagt het congres om
uitstel van het opmaken van de jaarrekening 2021. Het
alternatief is om eind juni een congres te houden.
9. 14:50 Verkiezing van de congreswerkgroep voor het
volgende congres
10. 15:00 Rondvraag
11. 15:10 Sluiting
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Inschrijving bestuur in handelsregister (6)

Mr. Barou met wie we hebben afgesproken dat ze de
Kamer zou dagvaarden om ons in te schrijven in het
handelsregister kwam tot onze verbazing met een dag
vaarding van De Groenen aanzetten om een verklaring
voor recht te vorderen. Daar waren we uiteraard niet
van gediend. Na een stevig gesprek heeft mr. Barou
alsnog een dagvaarding van de Kamer geschreven.
Omdat wij de uren die ze ongevraagd heeft gemaakt
voor de dagvaarding van De Groenen niet betalen staat
de boel nu tijdelijk stil.
 
Tom Bakkers en Otto ter Haar

Gras intern

De rest van Gras is primair bedoeld voor leden en do
nateurs of wie dat wil worden. Het postadres van de
vereniging en de congreswerkgroep is Joke Smitplein
62 NL-3581 PZ Utrecht.

Verslag 81e partijcongres

Zaterdag 1 januari 2022
Microsoft Teams
Aanwezig: Otto ter Haar (voorzitter, notulist), Tom Bak
kers, Paul Berendsen, Reina van Zwoll, Branislav
Plesa, Rijndert Doting (heeft enkele minuten ingebeld)
Afwezig met kennisgeving op 2 januari: Adriaan
Smeekes
1. Opening Otto opent de vergadering omstreeks
13:00.
2. Kandidatenlijst gemeenteraad Amsterdam congres
kiest met algemene stemmen Reina op plaats 2, Paul
op plaats 5, Rijndert op plaats 8, Angela op plaats 12,
Ryszard op plaats 16, Branislav op plaats 20 en Tom
op plaats 24 van de gemeenschappelijke lijst De Groe
nen Basis Piraten.
3. Rondvraag Geen vragen.
4. Schorsing Otto schorst het congres omstreeks
13:50.
Zaterdag 8 januari 2022
Microsoft Teams
Aanwezig: Otto ter Haar (voorzitter, notulist), Tom Bak
kers, Adriaan Smeekes, Paul Berendsen, Reina van
Zwoll, Rijndert Doting
Afwezig met kennisgeving via Paul: Ryszard Matenko,
Angela Zikking
5. Heropening Otto heropent de vergadering om 13:00.
6. Verslag van het 80e congres Het verslag van het 80e
congres wordt met algemene stemmen ongewijzigd
vastgesteld.
7. Verslag partijbestuur Reina, Rijndert, Tom en Otto
doen verslag. Rijndert heeft opgave gedaan bij de
Kamer (KVK) van de intreding van Reina en hemzelf in
het bestuur. De Kamer heeft dit geweigerd in te schrij
ven omdat Rijndert geen stukken (verklaring voor recht)
heeft overgelegd waaruit blijkt dat Reina en hij op 25
september 2021 rechtsgeldig zijn benoemd. Rijndert
en Reina hebben hiertegen bezwaar gemaakt omdat
de Kamer verzuimt heeft Rijndert een termijn te geven
om de gevraagde stukken te overleggen. De Kamer
heeft nog niet besloten op het bezwaar en ook niet te
kennen gegeven de beslistermijn te verlengen. Otto ad
viseert Rijndert om de Kamer in gebreke te stellen en
deze om advies te vragen over hoe hij de gevraagde
verklaring voor recht kan verkrijgen.
Mr. Barou heeft namens Tom en Otto de Kamer een
sommatie gestuurd om hen met ingang van 23 maart
2019 in te schrijven als bestuurders van De Groenen.
De Kamer heeft niet geantwoord. We hebben mr.

Barou gevraagd een concept-dagvaarding te schrijven.
8. Amendementen partijprogramma Het congres neemt
alle drie amendementen aan met vijf stemmen voor,
geen tegen en geen onthoudingen.
9. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Door wat schui
ven met lijstduwers is Tom een plaats omhoog gescho
ven naar plaats 23. Ook in verschillende stadsdelen
staan leden van De Groenen op de gezamenlijke lijst.
10. Partijkalender Het congres besluit om 26 maart
2022 het 82e congres te houden. Otto vraagt de aan
wezige leden om via een e-mail aan info@degroenen.nl
om het congres te verzoeken. Omdat we online verga
deren kunnen we het verzoek niet ter vergadering teke
nen. De bestuurstermijn van Tom verstrijkt in maart.
Tom geeft desgevraagd aan beschikbaar te zijn voor
een nieuwe termijn.
11. Congreswerkgroep Het congres benoemt Tom,
Paul en Reina in de congreswerkgroep.
12. Rondvraag en wat verder ter tafel komt Op verzoek
van Rijndert installeert het congres een commissie
Orientatie op een Wetenschappelijk Bureau bestaande
uit Rijndert en Adriaan. De commissie doet verslag op
het volgende congres.
13. Sluiting Otto sluit de vergadering omstreeks 15:30.

Tom Bakkers herkiesbaar in partijbestuur

Geacht partijbestuur,
 
Omdat we nog steeds geen in het handelsregister in
geschreven bestuur hebben verzoek ik het bestuur om
uiterlijk 26 maart 2022 een congres bijeen te roepen. Ik
stel me hierbij kandidaat als bestuurslid voor een nieu
we termijn van twee jaar.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Tom Bakkers
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Contactgegevens

Het postadres van van vereniging en congreswerk
groep vindt u bovenaan bij Gras intern. De overige
contactgegevens zijn:
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl (vereniging)
congreswerkgroep@degroenen.nl (congreswerkgroep)
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Fracties De Groenen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
amstelgooivecht@degroenen.nl
Matthijs Pontier, fractievoorzitter
Ronald Schönberger, fractielid
Mirjam van Rijn, commissielid
Lot Oostveen, commissielid
 
De Groenen Basis Piratenpartij
Stadsdeelcommissies Amsterdam
Nieuw-West: Reina van Zwoll
Noord: Kirsten Zimmerman
Oost: Ron Smit
West: Ronald Schönberger

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/lid_worden2.html
 
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Partijbestuur

Otto ter Haar, partijvoorzitter, otto@degroenen.nl
Tom Bakkers, penningmeester, tom@degroenen.nl
Rijndert Doting, rijndert@degroenen.nl
Reina van Zwoll, reinavanzwoll@hotmail.com

Partijkalender

26 maart 2022, 82e partijcongres, Nassaukerk
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement
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