
 

 

Algemene Ledenvergadering GroenLinks Den Haag 

9 december 2020, 19.30 – 21.30, via Zoom 

Aanwezig vanuit bestuur en fractie:  

Bestuur: Liesbeth Hofs (voorzitter), Sybren Deuzeman (penningmeester), Corine Schuuring 

(secretaris), Jan Spruijt (werkgroepen), Daan Kegelaar (GR2022), Niels Dekker (leden en opleidingen), 

Lilian Maton (communicatie), Varishna Sardjoe Mishre (extern en inclusie) 

Fractie: Arjen Kapteijns, Mariëlle Vavier, Maarten De Vuyst  

 

1. Welkom door voorzitter Liesbeth Hofs 

Liesbeth opent de vergadering en geeft een toelichting op het gebruik van Zoom tijdens de 

ALV. Vraagt de nieuwe leden om zich kort voor te stellen.  

Licht toe dat na de pauze in drie groepen uiteen wordt gegaan: sociaal, groen en inclusief. 

Deelnemers kunnen aangeven welke sessie zij bij willen wonen.  

 

2. Vaststelling verslag ALV 12 september 

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

3. Financiën 

Begroting 2021 

Sybren geeft een toelichting op de begroting voor 2021.  Er staat het komende jaar veel op 

de planning aan activiteiten, bijeenkomsten en campagnes, en het budget laat dit ook toe. 

Ook zijn procedures ingericht voor de begrotingen van de werkgroepen en commissies.  

Er is een speciale sessie geweest met de voorzitters van deze groepen om de begroting en 

de procedures te bespreken.  

➢ Er zijn geen vragen 

➢ De begroting wordt vastgesteld.  

Kascommissie 

Piet Driest, Ward Nusselder en Roos Verheijen worden voorgedragen als leden van de 

kascommissie. Piet en Ward stellen zich voor, Sybren introduceert Roos (afwezig).  

De kascommissie wordt benoemd.  

 

4. Update fractie  

Arjen vertelt over het stedelijk energieplan en besteding Enecogelden. DH wil in 2030 

klimaatneutraal zijn.  Er is 180 miljoen beschikbaar voor de energietransitie. Afgelopen tijd is 

veel gewerkt aan plannen hiervoor. Volgende week, in laatste raad van het jaar, moet dit zijn 

beslag krijgen.  In 10 wijken door de hele stad wordt al gewerkt aan het verduurzamen van 

huizen; zoveel mogelijk samen met bewoners.  



 

 

Ook wordt druk gezocht naar duurzame energiebronnen, zoals geothermie. Bron aan de 

Leyweg gaat binnenkort opnieuw van start. Daarnaast wordt gewerkt aan het gebruik van 

restwarmte van de haven van Rotterdam, n.a.v. besluiten van provincie en Rijk.  

Marielle vertelt over het kunstenplan. In komende periode is er veel te doen op ruimte en 

wonen, dit zal ook terugkomen in werkgroep milieu en wonen. Het kunstenplan is een 

project dat afgelopen anderhalf jaar heeft gespeeld. Vorig jaar is een beleidskader 

vastgesteld op basis waarvan kunst- en culturele instellingen subsidie hebben kunnen 

aanvragen voor de komende 4 jaar. In april is een advies uitgebracht aan de raad over welke 

instellingen in aanmerking komen. Dit jaar werd over veel instellingen negatief geadviseerd, 

meer dan in andere jaren. De consequentie hiervan was dat veel kleinere instellingen geen 

subsidie meer konden krijgen, terwijl grotere instellingen nog wel geld zouden krijgen. De 

raad wilde voorkomen dat kleine instellingen hierdoor moesten stoppen. Daarom is 

GroenLinks aangesloten bij een amendement om 1.5% af te halen van het subsidiebudget 

voor grotere instellingen, om daarmee kleine instellingen te subsidiëren. Uiteindelijk is dit 

vorige maand vastgesteld, en worden kleinere instellingen toch geholpen. Ook het 

ZuiderPark Theater wordt toch gesubsidieerd.  

Maarten vertelt over het OV in Den Haag en corona. De tekorten van OV aanbieders worden 

voor 93% gedekt, en zij vullen 7% aan uit hun eigen reserves. In de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag (MRDH) is  er nu al een tekort dat loopt in de tientallen miljoenen. Het 

is niet zeker hoeveel het Rijk daarvan opvangt. In het uiterste geval moeten er keuzes 

gemaakt worden in de dienstverlening om kosten op te vangen. GroenLinks heeft 

aangegeven dat haltes of lijnen opheffen niet aan de orde kan zijn, in plaats daarvan moet in 

het uiterste geval worden gekeken naar spitsfrequentie (minder vaak bussen en trams in de 

spits). Als corona voorbij is moeten de haltes nog steeds beschikbaar zijn.  

MRDH is een bovengemeentelijke regeling. Dit maakt het bestuur voor MRDH lastig, ook de 

democratische controle ontbreekt grotendeels. DH heeft hierdoor minder invloed op het 

eigen OV.  

Vraag: het vraagstuk van democratische controle op MRDH speelt al langer. Kunnen 

we hier zelf geen platform voor regelen met de verschillende mensen uit de 

gemeentes met die portefeuille?  

Maarten: in de adviescommissies MRDH zitten 2 raadsleden van elke gemeenteraad. 

Hierbij is er dus al wel contact tussen de raden. De wethouder zit in de 

bestuurscommissie. Lastig is wel dat het 23 verschillende gemeenten zijn, maar 

regionale afstemming is aan de andere kant ook nodig.  

Vraag: In 2019 zou 5 miljoen gereserveerd zijn voor extra ritten vanaf 2021 door 

HTM. Als het nu gaat over reduceren van ritten, wat gebeurt er met die 5 miljoen?  

Maarten: Dit wordt waarschijnlijk ingeboekt als bezuiniging, tenzij het om nieuwe 

trajecten gaat, maar het is lastig hier nu al in detail iets over te zeggen.   

 

Vraag: wordt er in de raad ook aandacht besteed aan de voorbereiding op de 

jaarwisseling, incl. bijvoorbeeld alternatieven voor jongeren?   



 

 

Arjen: het is een vervelende situatie. Jongeren moet inderdaad een perspectief 

worden geboden voor de jaarwisseling. Er is budget beschikbaar, en er worden 

ideeën gepeild bij jongeren zelf om iets te organiseren. Dit is wel lastig, want door 

corona is er sowieso veel minder mogelijk (er moet afstand gehouden worden).   

Daarnaast wordt er natuurlijk ook op toegezien dat iedereen zich aan de regels houd.  

Vraag: De leiding door het midden is een lastig onderwerp. We hebben een 

wethouder die dit moet verdedigen; wat doet dit voor GroenLinks in de GR2022?  

Arjen: De leiding is een particulier initiatief (mede gesubsidieerd door het Rijk), dat 

wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Provincie. De leiding heeft 

potentieel om in één keer heel veel huizen van het gas te halen, dat is hard nodig om 

onze klimaatambities te halen. Aan de andere kant zitten er ook nadelen aan. De 

randvoorwaarden liggen deels buiten ons bereik, maar natuurlijk vinden we het 

belangrijk dat dit geen verdienmodel wordt dat leidt tot verlenging van vervuilende 

activiteiten. We zien hier actief op toe vanuit Den Haag, en werken hierin ook samen 

met de betrokken wethouder in Rotterdam.  

 

Vraag: Door afstandswerk n.a.v. corona lijken de processen voor het verlenen van 

vergunningen voor woningbouw nu anders te lopen. Ontvangt de fractie hierover ook 

signalen, en wat wordt hiermee gedaan?  

Marielle: participatieprojecten lopen nu inderdaad anders, heb ik ook begrepen, bijv. 

voor de herstructurering DH Zuid-West en de Laan van NOI. Je kunt nu niet met heel 

veel mensen in een zaal een toelichting geven op een bouwproject. Als er signalen 

zijn over specifieke projecten, mail me dan vooral. De gemeente moet ervoor zorgen 

dat participatie goed is georganiseerd.  

 

5. Update werkgroepen 

Lenne  (werkgroep sociaal): normaal gesproken gaan we naar sociale en maatschappelijke 

organisaties, maar dit moet nu sinds maart digitaal. De werkgroepleden houden de 

werkgroep toch up to date over wat er speelt in het sociaal domein. De afgelopen tijd is er 

bijv. gesproken over arbeidsmigranten. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld jongeren op 

de arbeidsmarkt en de impact van corona op vrouwen in het bijzonder. Volgende week zal 

de laatste vergadering van dit jaar plaatsvinden, het thema is de inburgeringsnota.  

Jan (werkgroep milieu en wonen): de afgelopen tijd zijn bijeenkomsten gehouden over de 

voedselketen, schaalsprong OV, energietransitie, en duurzaamheid in het OV. De 

bijeenkomst van december over de aanpak Zuid West Den Haag is uitgesteld naar begin 

volgend jaar. De vraag is wat we als GroenLinks kunnen leren van wat daar gebeurt en wat 

we zouden willen dat er gebeurt.  

Bo (groep inclusief):  Hedwig is nu voorzitter, maar zij kon niet aanwezig zijn. De afgelopen 

tijd heeft de groep het gehad over het uitvoeren van een diversiteitsscan voor GroenLinks. 

Een subgroepje is daarnaast bezig met het onderwerp segregatie in DH.  

Er wordt ook nog gesproken over de vorm voor de groep. Deze is begonnen als actiegroep, 



 

 

maar nu is de vraag welke thema’s de groep wil oppakken, en hoe het best bijgedragen kan 

worden aan bijv. de programmacommissie.  

Jan: a.s. donderdag  10 dec. wordt er gesproken over het mogelijk oppakken van de 

werkgroep internationaal, dus daar kunnen mensen die interesse hebben nog bij aansluiten.  

 

6. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

De procedure voor de voorzitter van de kandidatencommissie loopt nog. Het bestuur is 

daarnaast nog op zoek naar één of twee mensen ter ondersteuning voor de 

kandidatencommissie. De vacature daarvoor komt in januari in de nieuwsbrief te staan.  

Er wordt ook gekeken naar gesprekken met andere partijen, zoals de PvdA, om te kijken 

waar we samen kunnen werken. Hierover wordt in de volgende ALV een wat uitgebreidere 

terugkoppeling gegeven.  

Bastiaan (voorzitter programmacommissie; PC) licht toe dat de PC gestart is met het 

bedenken van de vorm van het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Er zullen 

bijeenkomsten in verschillende wijken georganiseerd worden om ideeën op te halen. We 

willen zichtbaar aanwezig zijn in de stad en luisteren naar wat belangrijk wordt gevonden. In 

mei begint het schrijfproces voor het programma.  

De ALV splitst zich op in drie themasessies: sociaal, inclusief en groen. Deze worden geleid 

door de trekkers op deze thema’s van de PC.  

De groep sociaal spreekt over de rol die ervaringsdeskundigen kunnen spelen in zowel 

schuldhulpverlening als in de GGZ. Verder wordt gesproken over tekorten in het 

(basis)onderwijs en hoe deze zouden kunnen worden opgelost. Ook de doorstroom op de 

woningmarkt wordt besproken. Ouderen kunnen niet doorstromen naar bijv. gelijkvloerse 

woningen, waardoor gezinswoningen bezet blijven etc., zowel voor ouderen als voor 

jongeren maakt dit het lastig om geschikte woonruimte te vinden.  

In de deelsessie groen wordt o.a. gesproken over het afvalbeleid in Den Haag, het belang 

van schone lucht, het verduurzamen van woningen en hoe dit gemakkelijker gemaakt kan 

worden. 

In de groep inclusief gaat het over incentive recruitment en de betekenis van inclusie en 

diversiteit. De groep benoemt het belang van met mensen in gesprek gaan in plaats van over 

mensen spreken. Hierbij kan gedacht worden aan bijv. digitale inclusie, analfabetisme en de 

leesbaarheid van het verkiezingsprogramma, blinden en slechtzienden, en de inclusie van 

verschillende wijken. Het is belangrijk gebruik te maken van het netwerk dat we hebben als 

GroenLinks. 

 

7. Update campagneteam 

Jarre geeft een update over de campagne. De komende drie maanden wordt Lilian co-

campagneleider.  



 

 

De drukwerkcampagne in de wijken gaat goed. Er zijn al meer dan 70.000 brieven bezorgd, 

hiermee is Den Haag nr. 2 van Nederland! In de eerste ronde van de drukwerkcampagne zijn 

nog twee weken te gaan. De tweede ronde brieven, die als thema klimaat hebben, worden 

mid januari tot mid februari bezorgd.   

De 4 thema’s voor de campagne zijn: klimaat, zorg, eerlijk delen en verbinding. Rondom deze 

hoofdthema’s worden ludieke acties georganiseerd.  

Op 14 maart, het weekend voor de verkiezingen is er daarnaast een grote 

klimaatdemonstratie.  

Er wordt gewerkt aan het opzetten van wijkteams, om ervoor te zorgen dat GroenLinks door 

de stad heen aanwezig is. Leden die bij een wijkteam willen, kunnen contact opnemen via 

campagne@groenlinksdenhaag.nl  

 

8. Zeepkist  

Piet vraagt aandacht voor leegstand op en rondom de Weimarstraat. Om hier iets mee te 

doen, is het initiatief buurtgoed vastgoed gestart. Dit initiatief zoekt bewoners uit de wijk die 

geld willen investeren om een woningcoöperatie te starten. Op deze manier kunnen panden 

worden opgekocht die kunnen worden verhuurd, of voor sociale doeleinden kunnen worden 

ingezet.  

 

9. Rondvraag en sluiting 

Er wordt een oproep gedaan om kaartjes te sturen naar ouderen en mensen die het moeilijk 

hebben. Hier zijn verschillende acties voor opgezet. Vanuit GroenLinks naar de leden komt er 

een kaartenactie.   
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