
Concept verslag ALV GroenLinks Den Haag 26 juni, 15.30 – 17.45 via Zoom 

 

Aanwezig bestuur:  Liesbeth, Sybren, Corine, Jan, Varishna, Boris 

Aanwezig fractie: Arjen, Mariëlle, Erlijn, Maarten 

Aanwezig wethouders: Liesbeth van Tongeren, Bert van Alphen 

Totaal aantal deelnemers:  57 

 

 

1. Welkom door afdelingsvoorzitter Liesbeth Hofs 

Liesbeth heet de nieuwe leden welkom.  

 

2. Verslag ALV 24 maart 

Het verslag wordt goedgekeurd.  

 

Gesprek met Liesbeth van Tongeren 

Wethouder Liesbeth van Tongeren gaat in gesprek met leden om vragen te 

beantwoorden over haar aanvankelijke voornemen om een nevenfunctie te 

accepteren als toezichthouder bij Energie Beheer Nederland (EBN).  Ze vertelt dat 

zij zich graag inzet om zowel de gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen 

als het gebruik van groene vormen van energie op te bouwen. De functie voldoet 

aan de criteria voor nevenfuncties die recent door de gemeenteraad zijn 

vastgesteld. Desondanks heeft het voornemen geleid tot vragen en kritiek. Daarom 

heeft ze besloten om de functie op dit moment toch niet aan te nemen.  Een aantal 

leden geven aan het jammer te vinden dat Liesbeth nu toch van de functie afziet.  

 

Ook wordt gevraagd of de financiële belangen van EBN binnen de doelen van 

GroenLinks passen, en hoe een financiële vergoeding van een energiebeheerder 

samen kan gaan met de functie als wethouder verantwoordelijk voor energiebeleid. 

Liesbeth van Tongeren geeft aan dat zij geen intentie had om een financieel belang 

te hebben bij haar nevenfunctie, en dat het netto overgebleven bedrag naar 

dierenwelzijnsorganisaties was gegaan.  

 

In het gesprek geven een aantal mensen aan dat GroenLinksers júist op 

verantwoordelijke posities moeten zitten en moeten bijdragen aan de 

energietransitie. Aan de andere kant bestaan er bij een aantal mensen ook bezwaar 

tegen de deelname aan een organisatie die zich bezighoudt met fossiele energie.  

Omdat Liesbeth van Tongeren de functie niet zal aannemen, wordt niet verder 

gesproken over een vervolg aan dit gesprek.  

 

4. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

De voorzitter van de programmacommissie, Ali Al Hadaui, geeft een stand van 

zaken van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er is 

gesproken met veel verschillende betrokkenen. Daarnaar is er een bijeenkomst 

geweest met het bestuur en de fractie met een eerste conceptversie, en er wordt ook 

gesproken met de werkgroepen. Binnen een paar weken leidt dit tot een 

aangescherpte versie, waar de GroenLinks idealen nog meer in terugkomen. Ook 

wordt al vooruit gekeken naar hoe het programma straks in de campagne in de 



markt gezet kan worden. In het najaar zullen de leden het programma krijgen en 

kunnen er amendementen worden ingediend.  

 

Laura van Herpen, de voorzitter van de kandidatencommissie, geeft aan dat veel 

brieven zijn binnengekomen van potentiële kandidaten. In de zomer zullen de eerste 

gesprekken plaatsvinden, en na het lijsttrekkersreferendum mogelijk tweede en 

derde gesprekken. Ook is Anna Robin Hogendoorn lid geworden van de 

kandidatencommissie vanuit DWARS.  

 

Liesbeth Hofs geeft een terugkoppeling van de avond over linkse samenwerking 

die in mei is georganiseerd. Naast politieke samenwerking, willen we ook dat we 

als afdeling beter kennismaken met andere afdelingen. Er wordt dus gekeken naar 

de mogelijkheid van een linkse borrel, of het organiseren van themabijeenkomsten. 

Arjen vult aan dat het onderwerp momenteel niet bovenaan de agenda staat, maar 

dat er met name met de PvdA goed overleg is.  

 

5. Analyse Haagse Tweede Kamer campagne door het campagneteam 

Jarre Middeljans, één van de campagneleiders, geeft een presentatie over de 

campagne die GL Den Haag heeft gevoerd voor de Tweede Kamer verkiezingen.  

Den Haag heeft het ten opzichte van andere steden goed gedaan, en GroenLinks is 

de 5e partij geworden. Veel vrijwilligers hebben bijgedragen aan de campagne. Een 

les die is geleerd, is dat de piek voor het betrekken van vrijwilligers iets te vroeg 

lag. Positieve punten waren o.a. het gebruik van whatsapp, de wijk-gerichte aanpak 

en het verbeterde bereik via sociale media. Bij de wijkgerichte aanpak gaat het ook 

om welk (deel van ons) verhaal we vertellen op verschillende plekken, en hoe daar 

verschillende accenten in kunnen worden gelegd. Daarbij het is het wel belangrijk 

om niet alleen te focussen op wijken waar GroenLinks ‘populair’ is, maar ook in 

andere wijken actief te blijven.  

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zal na de zomer begonnen worden 

met het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en acties. Alle input en 

ideeën zijn hiervoor welkom, en kunnen via campagne@groenlinksdenhaag.nl 

worden doorgegeven of door contact op te nemen met Jarre en Lilian.  

6. Actualiteiten fractie 

Arjen: Op initiatief van GroenLinks wordt in twee wijken een burgerberaad 

georganiseerd om de gemeenteraad te adviseren over verduurzaming. De bedoeling is 

om willekeurig mensen te selecteren, en hen te vragen mee te laten beslissen over de 

verduurzaming in hun wijk. 

Erlijn: uit onderzoek van de bovengrondse is gebleken dat menstruatiearmoede voor 

veel mensen een probleem is – zij kunnen geen menstruatieproducten betalen en 

missen daardoor werk of school, of lopen gezondheidsproblemen op doordat zij zelf 

alternatieven moeten regelen. Naar aanleiding van vragen in de raad zal nu een pilot 

worden gestart via de voedselbanken, via VGZ-verzekering, in opvanghuizen en via 

openbare toiletten.  Doel is dit ook door te zetten naar scholen en sportverenigingen, 

maar dit eerste nieuws is al erg positief.  

Maarten: er is een motie aangenomen om te onderzoeken wat er nodig is in 

Scheveningen om parkeergelegenheid te reserveren voor bewoners en hun bezoekers, 
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in plaats van voor toeristen. Er komt nu een parkeerstrategie voor Scheveningen die 

hier op in moet gaan.  

Mariëlle: in Den Haag Zuid West staan bij de Dreven en Gaarden een aantal 

gebouwen waar geen goed leefklimaat is. Een deel van deze woningen worden 

gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Bij nieuwbouw moeten minimaal 30% van 

de woningen sociale huurwoningen zijn. Dit dreigt verminderd te worden, dus 

GroenLinks gaat een motie indienen om hier aan vast te houden. Het is daarbij 

belangrijk om bewoners te blijven betrekken en voldoende groen in de wijk te 

garanderen.  

In groepjes wordt doorgepraat over deze thema’s van de fractie.  

7. Update werkgroepen 

Lenne vertelt dat de werkgroep sociaal online bijeen is gekomen om verschillende 

onderwerpen te bespreken, zoals de woningnood in de stad. De werkgroep spreekt ook 

met de programmacommissie en de fractie. De komende maanden is er een zomerstop, 

maar eind augustus zal de werkgroep weer bij elkaar komen.  

Jan geeft een update vanuit de werkgroep milieu en wonen. Er is afgelopen 

bijeenkomst gesproken over de parkeerstrategie. Op dit onderwerp valt nog veel werk 

te doen. Ook zal in de komende vergadering gesproken worden over onderdelen van 

het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen.  

8. Zeepkist 

Hella vraagt aandacht voor deelautoinitiatief Wij Zijn Deel (wijzijndeel.nl) in de 

vruchtenbuurt. Er zijn momenteel twee auto’s, en er zijn nog net niet genoeg 

deelnemers voor een derde auto. Ook zal bekeken worden of er tussen de 

verschillende Wij Zijn Deel coöperaties auto’s onderling gebruikt kunnen worden.  

 

Raki vertelt dat hij enthousiast is over het experiment burgerberaad. Een burgerberaad 

is een verrijking van de democratie, doordat verschillende perspectieven worden 

gehoord.  

9. Rondvraag en sluiting 

Alexander vertelt dat hij een risico ziet dat Den Haag en Westland naar elkaar 

toegroeien en gaan bouwen op natuurgrond waar niet op gebouwd zou gaan worden. 

Hij vraagt hiervoor de aandacht van de fractie.   

 

Wouter vertelt over het initiatief corona archief, dat gaat om het optekenen van 

verhalen van mensen over hun ervaring met corona.  

 


