
Amendementenprocedure 

Ik wil graag iets aanpassen in het programma, wat nu? 

Zoals het een democratische partij betaamt hebben de leden van GroenLinks Den Haag het laatste 
woord over het verkiezingsprogramma. Wil je graag iets toevoegen, wijzigen of schrappen uit het 
programma? Dien dan een amendement in. 

Hoe werkt het amenderen? 

 Stuur uiterlijk 24 oktober je amendement naar amenderengldh2022@gmail.com. Gebruik 

hiervoor het format dat vanaf 13 oktober op de website van GroenLinks Den Haag te 
vinden is. Je doet een concreet tekstvoorstel om iets toe te voegen, te wijzigen of te 

schrappen. Alleen de programmapunten zijn te amenderen; de inleiding, de stadskaart, de 
financiële paragraaf, de inleiding per hoofdstuk en de behaalde successen (waarvoor we 
ons hebben ingezet) niet. Bij aanvang van de Algemene Ledenvergadering (ALV) dient het 
amendement door minstens 3 leden te worden gesteund, je hebt tot die tijd om steun voor 
je amendement te vinden. 

 Ieder amendement wordt door de programmacommissie voorzien van een pre-advies 
(“overnemen”, “niet overnemen” of “geen advies”) en een categorie (1/ 2 / 3). 

o Categorie 1: Amendement betreft kleine of kleine redactionele wijziging. 
o Categorie 2: Amendement betreft een inhoudelijke wijziging van het programma, 

maar de tekst, de toelichting en het advies zijn in principe voldoende duidelijk om 
zonder mondelinge toelichting over te kunnen stemmen op de ALV. 

o Categorie 3: Amendement betreft een grote inhoudelijke wijziging van het 
programma waarover aanzienlijke meningsverschillen bestaan. In dit geval is er 
ruimte voor een mondelinge toelichting door de indieners en de 
programmacommissie op de ALV. 

 Op 29 oktober worden alle amendementen gepubliceerd, voorzien van een advies en 

categorie. Indieners krijgen persoonlijk bericht en een uitnodiging voor de bundelingsavond 
van 2 november. 

 Indieners van amendementen, in ieder geval met advies “niet overnemen” en/of “categorie 

3”, worden verwacht naar de bundelingsavond van 2 november te komen (of een 
vervanger te vragen). Op de bundelingsavond gaan indieners met de programmacommissie 
en indieners van andere amendementen in gesprek. De bundelingsavond is natuurlijk ook 
een uitgelezen mogelijkheid om mede-indieners voor jouw amendement te vinden of van 
gedachten te wisselen met andere indieners om je amendement aan te scherpen. 

 Het bestuur publiceert zo snel mogelijk na de bundelingsavond een definitieve lijst van 
amendementen en adviezen. 

 Op de ALV van 10 november wordt over de amendementen gestemd en wordt het 
verkiezingsprogramma vastgesteld. 

Hulp nodig? 

Stuur een mail naar amenderengldh2022@gmail.com, wij geven zo snel als mogelijk antwoord op 
je vraag. Je kan ook donderdag 14 oktober tussen 17:00 en 19:00 of donderdag 21 oktober tussen 
17:00 en 19:00 bellen naar 06-51422827 voor telefonische hulp. 

Hoe wordt het programma vastgesteld? 

Op de ALV van 10 november stemmen we over de amendementen op het verkiezingsprogramma. 
Vervolgens stellen we het programma vast met inachtneming van de aangenomen amendementen 

op de ALV. 

Wat als ik niet bij de presentatie kan zijn? 

Geen probleem, het concept-programma wordt na afloop van de presentatie op 13 oktober op de 
website van GroenLinks Den Haag gezet. Ook vind je daar alle informatie over de 
amendementenprocedure 

https://mijn.groenlinks.nl/l/mailing2/link/98fc5b76-71b8-4719-bd79-f95af290f859/140340
https://mijn.groenlinks.nl/l/mailing2/link/98fc5b76-71b8-4719-bd79-f95af290f859/140341


Welke data moet ik in mijn agenda zetten? 

24 oktober: deadline indienen amendementen voor bundelingsavond 
29 oktober: publicatie adviezen voor bundelingsavond 
2 november: bundelingsavond 
10 november: programma ALV met stemming amendementen 
11 december: gemeenteraadsverkiezingen ALV: presentatie definitieve kandidatenlijst en 
programma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


