Notulen DWARS, GroenLinkse Jongeren
Zomercongres 2017
Groningen
Notulen zaterdag 10 juni
1. Opening
DWARS voorzitter Noortje Blokhuis opent het congres en heet iedereen welkom in Groningen.
2. Benoeming presidium
Het presidium wordt per acclamatie benoemd en bestaat uit:
Voorzitter: Fiep Classens
Notulist: Arie Poels
Derde presidiumlid: Isabel Bos
3. Benoeming stemtelcommissie
De stemtelcommissie wordt per acclamatie benoemd en bestaat uit:
Siebren Huitema
Marius Nijenhuis
Emma den Brock
Yfke van der Ploeg
4. Vaststellen notulen najaarscongres 2016
Er zijn twee opmerkingen:
• Anouk: Tessel staat niet vermeld bij de uitslagen van de bestuursverkiezingen!
5. Vaststellen agenda
De agenda wordt per acclamatie vastgesteld. Verder wordt er medegedeeld dat Lotte Kars zich
kandidaat stelt voor de functie van Scholing & Activiteiten. Voor de posten van penningmeester en
Communicatie en Campagne worden nog steeds kandidaten gezocht.
Lotte Kars scholing nog twee vacatures
6. Openingswoord
Matias Gijsbertsen GroenLinks wethouder in Groningen vertelt over zijn stad.
7. Algemene bestuursverantwoording
Noortje benadrukt drie zaken uit de verantwoording in de congresreader:
1. Het bestuur is trots op het grote aantal nieuwe-leden
2. De Tweede –Kamerverkiezingscampagne was zeer succesvol
3. Dit geldt ook voor het scholingsprogramma Traject 2018
Vragen/Opmerkingen:
Rosanne: hebben jullie dingen veranderd uit het VOC rapport? Hoe ging de implementatie?
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Noortje: we hebben ons gehouden aan het rapport maar we hebben wel wat details zelf in moeten
vullen. We hebben daarin wat gezocht maar zijn er goed uitgekomen. Politieke driehoek niet zo heel
veel gebruikt zoveel mogelijk met het hele bestuur
8. Verantwoording algemene bestuursleden
Voorzitter Noortje
Noortje geeft toelichten op de dorst naar vrede campagne van afgelopen week. Daarnaast bedankt
ze de leden het bestuur voor het afgelopen jaar.
Vragen/opmerkingen:
Sjoerd: ik wil Noortje bedanken voor het inzet als voorzitter binnen de vereniging en in de media
Anouk: Kun je meer vertellen over de positie van DWARS bij formatieproces? Hoe kijk je daarnaar?
Noortje: een week na de verkiezingen hebben we een ledeninspraakavond over formatie
georganiseerd. Er was geen duidelijke meerderheid voor een bepaalde optie. Maar we hebben alle
opmerkingen meegenomen. Er is in deze periode goed contact gehouden met GroenLinks.
Middenweg gezocht tussen kritisch zijn en contact houden met GroenLinks.
Politiek secretaris Bas
Bas bedankt het bestuur en de commissievoorzitters.
Vragen/opmerkingen:
Siebren: je bent verantwoordelijk voor alle commissies behalve de klimaatactiecommissie. Waarom
is dat zo? En moet dit veranderen?
Bas: deze commissie is gericht op actie en dat heeft vaak te maken met campagnes dus het is
eigenlijk vrij logisch.
Secretaris Mark
Mark: legt uit dat de medewerker van DWARS er meer uren bij heeft gekregen en adviseert zijn
opvolger een congrescommissie in te stellen.
Vragen/opmerkingen:
Tessel: je verkiezingsbelofte in Breda weet je nog?
Mark: Natuurlijk naar de Coolsingel bij een kampioenschap van Feyenoord.
Sjors: een aantal sprekers voor het congres hebben afgezegd hoe komt dat?
Mark: ik ben niet verantwoordelijk voor sprekers en het was echt overmacht.
Penningmeester Emile
Emile: Bedankt voor alles. Ik heb een beetje techniek gebracht bij de vereniging. Ik ben het meest
trots op onze activiteit met Jill Stein. Daarnaast heb ik een welkomstboekje voor nieuwe leden
ontwikkeld. Verder heb ik ondersteuning geboden bij de organisatie van het congres.
Vragen/Opmerkingen:
Willemijn: Compliment voor meer geld naar de afdelingen.
Luuk: Er is geen kandidaat penningmeester? Hoe gaan we dit doen?
Emile: Dit is een lastige situatie er moet een penningmeester komen en ik hoop op een kandidaat.
Tot september wil ik eventueel interim zijn.
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Sjoerd: het pand is nogal druk bezet. Zijn er plannen voor een andere locatie?
Emile: we zijn hier naar aan het kijken. Misschien gaan we in 2019 naar een ander pand. We kijken
ernaar.
Sjors: het welkomstboekje is dat een taak van de penningmeester? En is dit wel duurzaam?
Emile: dit is niet echt mijn taak maar soms ontstaan er dit soort dingen en taken. Vorm kan ook
digitaal maar mensen lezen op papier meer. Het is wel een duurzaam product.
Jolan: het automatiseren is fantastisch. Ben je trotser op de automatisering of de nieuwe kasten?
Emile: kasten tillen was niet te doen dus toch de kasten.
Scholing & Activiteiten Tessel
Tessel: Trots op lustrum en traject 2018. Verder dank aan traject 2018, bestuur, Anouk en Marije en
Arie.
Vragen/opmerkingen:
Anouk: traject geweldig. Ik vroeg me af of je er ook zelf van genoten hebt?
Tessel: Jazeker, het is een leuke groep.
Rosanne; complimenten traject. Scholingsactiviteiten afdelingen hoe was dat?
Tessel: moeizaam, weinig aanvragen.
Sjoerd: Complimenten DWARS Academie hoe ziet het vervolg er daarvan uit?
Tessel: we gaan een nieuwe trainingsdag organiseren in september. Ik ga er met mijn opvolger aan
werken
Sonja: Veilingitem gala is nog steeds niet uitgevoerd?
Tessel: laten we snel een datumprikken
Organisatie en leden Fabian
Fabian: Trots op ledengroei, veel nieuwe ledenavonden met hoge opkomst. Nieuwe afdeling:
Overijssel
Vragen/opmerkingen:
Lynn: Kun je evalueren wat je zelf hebt gedaan?
Fabian: afdelingsweekend had ik beter moeten communiceren.
Anouk: Kun je vertellen waarom de meetups en het ledenwerven daarbij een succes was?
Fabian: veel nieuwe leden geworven en prima contact hierover gehad met de afdelingen. Minder
was het contact met GroenLinks
Sjoerd: wanneer gaan we naar Brabant.
Fabian: zo snel mogelijk.
Anne: wat is de juiste balans tussen lokale en landelijke nieuweledendagen?
Fabian: landelijk organiseert ze een keer in de maand en bij afdelingen is het zo dat het aantal
nieuwe leden lager is dus dit iets minder frequent gebeurt.
Sjors: er was te weinig interesse voor het afdelingenweekend, heb je daar iets laten liggen?
Fabian: zie antwoord op de vraag van Lynn.
Tweede termijn
Jolan: welk deel van je bestuursperiode ben je trots op en welke niet?
Fabian: het meest op de stroom van nieuwe leden en het minst op het afdelingenweekend.
Anne: wat moet waar verteld worden op de landelijke en wat op de lokale nieuweledendagen?
Fabian: landelijk vertellen over landelijke activiteiten en landelijke politiek en lokaal over lokale
activiteiten en de lokale politiek.
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Sjors: wat betreft het afdelingsweekend, is er feedback gevraagd aan de afdelingen?
Fabian: ja ik heb er afdelingsvoorzitters over gesproken.
Campagne en communicatie Etienne
Etienne: Ik heb de vereniging in mijn hart gesloten. Campagne en communicatie is een nieuwe
functie. Ik heb alle mediakanalen samengevoegd en geprobeerd 1 beleid te voeren. Ik ben trots op
de Tweede Kamerverkiezingen campagne.
Vragen/Opmerkingen:
Anouk: toen je aantrad heb ik je iets gevraagd over andere campagnes dan de Tweede Kamer en
wat je plannen daarvoor waren?
Etienne: Dat is lastig omdat veel tijd in de verkiezingen van de Tweede Kamer gaat, daarna had ik
meer initiatief in kunnen nemen. Nu loopt wel de campagne over Gaza.
Jolan: het persbericht over coalitieonderhandelingen was alleen te vinden op twitter. Waarom is het
zo onvindbaar?
Etienne: sorry dat hadden we beter kunnen delen.
Siebren: poolkappen smelten nog steeds hoezo is jouw bestuursjaar dan een succes geweest?
Etienne: misschien had jij in de campagnecommissie daar een onderwerp van moeten maken
Rosanne: hoe is het gegaan met de sociale media?
Etienne: dat is lastig en kun je niet in je eentje goed coördineren.
Willemijn: de rol van de afdelingen tijdens de campagne, wat kan beter?
Etienne: in de gemeenteraad zullen afdelingen een grotere rol krijgen.
Frank: we hebben een DWARS creditcard, daar ben ik blij mee. Hoe heb jij de campagne gezien in
samenwerking met lokale GL afdelingen. Is er ook mogelijkheid om je foto’s in de database te
krijgen.
Etienne: We hebben weinig gedaan met lokale GL afdelingen dit is lastig omdat afdelingen vaak
moeilijk te bereiken waren. Je mag foto’s komen uploaden.
Sjors: is de fotobank ook voor afdelingen en de OverDWARS?
Etienne: de fotobank is voor iedereen, maar er moet wel goed mee om worden gegaan.
Maran: er is nog geen opvolger voor jou? Kan je langer blijven?
Etienne: nee ik blijf niet meer
Tweede termijn:
Anouk: Je gaf net aan dat jullie naar Amstelveen gaan om campagne te voeren, waarom daarheen in
godsnaam?
Etienne: er is daar een leuk festival met een gratis standje
Sjoerd: geen opvolger en de gemeenteraadscampagne in zicht, hoe kun je dat oplossen?
Etienne: als de opvolger later komt ga ik hem gewoon inwerken. Er komt wel een goede
campagnecommissie dus dat helpt.
Nathan: bij persbericht over het CDA was onduidelijk wie het had geschreven en er had meer
transparantie mogen zijn over waarom het word uitgezonden?
Etienne: persberichten worden uitgestuurd namens het DWARS bestuur. We vonden verder dat het
niet de goede kant opging, dat was de afweging.
Internationaal secretaris Iris
Iris: Jammer dat ik jullie de komende tijd minder zie. Belangrijkste is om internationaal nog meer
zichtbaar te maken. Ik ben erg blij dat we Jill Stein naar Nederland hebben kunnen halen. De GA van
de FYEG was twee weken geleden. Kim en Frank zijn verkozen in het bestuur.
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Vragen/Opmerkingen:
Lynn: Bedankt Iris, waarom is de uitwisseling tussen Rotterdam en Gent niet gelukt?
Iris: Afdeling Rotterdam heeft zich ontzettend hard ingezet helaas is het niet doorgegaan omdat
Gent heeft afgezegd.
Luuk: samenwerking tussen internationaal secretaris en commissie internationaal? Hoe ging het?
Iris: ik heb geprobeerd om de commissie zowel inhoudelijk als organisatorische zoveel mogelijk te
betrekken.
Rosanne: complimenten voor de GA. Heb je nog genoten van de afgelopen periode? Hoever ben je
met handjes gebaren?
Iris: ik heb heel veel genoten en ik ben bezig met de handgebaren.
Frank: Goed werk. Scheiden inhoudelijke taken en organisatorische taken moeilijk wat moet hier in
de toekomst mee gebeuren? Moet het aantal uren van de post niet omhoog? Uitwisseling Gent nog
doorschuiven naar volgend jaar? Zorg je dat zaken rond de GA? Of GYG goed worden overdragen?
Iris: inhoudelijk en organisatorisch moeten er goede afspraken gemaakt worden met inhoudelijk
secretaris; GYG uitdaging om goed over te dragen maar ik ga mijn best doen een goede
contactenlijst is belangrijk. Het aantal uren voor de post zou ik uitbreiden.
Verantwoording RVA Jesper
Jesper: ik en Dwayne gaat vertrekken uit de RVA. Verder hebben we veel vragen gesteld aan het
bestuur en een aantal gevraagde en ongevraagde adviezen geschreven.
Vragen/Opmerkingen:
Lieke: hoeveel adviezen zijn er uitbrachten ongevraagd en gevraagd en zijn deze opgevolgd?
Jesper: 3 a 6 van beide adviezen op papier ook veel telefonisch contact. Lastig want vaak deels
overgenomen.
Lynn: goed gedaan Jesper
Sjoerd: jullie krijgen niet langer meer ruwe notulen van bestuur wat dan wel? Het aantal RVA leden is
verminderd van 9 of 5 leden moet dit veranderd worden?
Jesper het gaat op zich goed maar er moet dan ook niets gebeurden qua afzeggingen etc. Volgend
congres misschien wijziging; Dinsdag na de vergadering kregen we altijd de ruwe notulen nu krijgen
we een andere versie.
Rosanne: communicatie RVA en bestuur wat kunnen jullie hieraan veranderen?
Jesper geschreven zaken moeilijk te interpreteren dus beter face to face contact.
Verantwoording kascommissie Jesper
Jesper: niets toe te voegen.
Vragen/Opmerkingen:
Tim: de kas is helemaal niet bijgehouden hoe zit dat?
Jesper: kas is contact geld en er is helaas geen kasboek en kunnen we dit ook niet controleren dit
maakt je kwetsbaar als bestuur.
8. Pauze
Mededelingen
DWARS Groningen: Vervelend dat steeds wordt benadrukt ‘hoge noorden, ‘verre Groningen’.
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Voortaan gewoon enkel positief benaderen.
Anouk: per acclamatie benoemd als notulist (Arie moest wegens omstandigheden weg).
Kandidaten voor het bestuur: kunnen mailen naar tim@dwars.org, anders morgen geen officiële
kandidaat.
9. Vervolg verantwoordingen
Hoofdredacteur OverDWARS Lynn
Lynn: ik heb nog een aantal aanvullingen: we hebben een schrijfworkshop georganiseerd, was een
succes, Sjors daarvoor bedanken. Op Facebook inmiddels 700 likes.
Vragen/Opmerkingen:
Siebren: complimenten dat het zo goed gaat met de OverDWARS
Lynn: bedankt Siebren
Campagnecommissie Sjors
Sjors: ik wil benadrukken dat het eervol was om te mogen doen, bedankt commissieleden.
Vragen/Opmerkingen:
Willemijn: Wat kan er worden meegenomen voor de volgende verkiezingen?
Sjors: er is een document, teveel om op te noemen. Een ding is de samenwerking en wisselwerking
met de afdelingen. Planning moet supergoed op orde zijn, en lijntjes met afdelingen zo kort
mogelijk houden.
10. Financieel jaarverslag 2016 en stand van zaken begroting 2017
Jaarverslag
Emile: 2016 was een financieel een goed jaar we hebben 3500 euro kunnen toevoegen aan de
reserve.
Vragen/Opmerkingen:
Wouter: weet niet zeker of het correct is. In 2016 ontbrak er ergens iets in de begroting van 1000
euro?
Emile: er kunnen altijd fouten in sluipen, of er kwam later toch nog geld bij.
Begroting 2017
Vragen/Opmerkingen:
Siebren: kantoormaterialen omhoog gegaan. Hoe kan dat?
Emile: Zaken als enveloppen door meer nieuwe leden. Veel meer nieuwe leden.
Ties: Is er een plan voor de reserves. Of blijven die gewoon staan.
Emile: Komt straks ook meer subsidie voor meer nieuwe leden, dus handiger om dit mee te nemen
in de volgende begroting. Er zijn wel plannen voor een nieuw pand. Handig om op dat moment nog
wat achter de hand hebben.
10. Wijzigingsvoorstellen huishoudelijk regelement en politiek programma
HR Voorstel 1 Artikel 5 (lid 6)
Indiener: Bestuur
Mark: we willen afdelingen meer laten kijken naar de lange termijn.
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Vragen/Opmerkingen:
Rosanne: wat bedoel je precies met beleidspunten? Hoe wordt het precies met afdelingen
gecommuniceerd, wat kunnen afdelingen en bestuur van elkaar verwachten?
Mark: afdelingen behouden hun anatomie. Het landelijk bestuur geeft alleen feedback.
Laurens: Goed idee, maar hoe ga je dit handhaven?
Mark: het staat straks in HR, verder geen middelen.
Tessa: In hoeverre ligt het beleidsplan ter goedkeuring bij het landelijk bestuur. In hoeverre is de
autonomie in gevaar?
Mark: zie antwoord vraag Rosanne.
2e termijn:
Rosanne: gaat het hier om politieke punten of organisatorische punten?
Mark: zowel politieke punten als organisatorische punten.
Sjoerd: niet ter goedkeuring, maar staat er wel, eigen amendement gewijzigd
Tim: kan er handleiding komen over wat er dan in moet staan?
Mark: ja dan kan.
Laurens: dan constateer ik dat het een loos voorstel in, als je daadwerkelijk wil dat het uitgevoerd
wordt, moet er iets meer achter zitten.
Mark: het is ook slecht als afdelingsbesturen dit niet willen uitvoeren.
Stemming
Voorstel is aangenomen
Wijzigingsvoorstel 2
Artikel 5
Indiener: het bestuur
Noortje:
- Afdelingen sluiten hun lijn van woordvoering over landelijke politiek kort met het landelijk bestuur.
- Vaak net iets meer informatie als landelijk bestuur, net iets kortere lijntjes met bijvoorbeeld
Tweede-Kamer.
- bijvoorbeeld Leiden-Haaglanden zegt niet altijd hetzelfde als landelijk; goed om dan i.i.g. de lijn af
te stellen
1e Amendement: Afdelingen overleggen hun lijn van woordvoering over landelijke politiek met het
landelijk bestuur.
2e Amendement: Afdelingen sluiten hun lijn van woordvoering over landelijke politiek zo mogelijk
kort met het landelijk bestuur.
Ontraden
Noortje: ‘zo mogelijk’; ontraden; als het zo losjes gaat houden, wordt het een optie, overleg is
belangrijk. Bestuur gaat niet dicteren, maar wel even overleg mogelijk.
Vragen/Opmerkingen:
Gjalt: kunnen jullie dit niet opvangen door van te voren al een lijn door te sturen?
Noortje: lijkt me een goed idee. Niet altijd gelukt in uitvoering.
Bram: zowel voor landelijke als voor lokale problemen?
DWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSD

Siebren: Vind het nogal een ding. Afdelingen gaan over lokale media en landelijk voor landelijke
media.
Noortje: alleen over wat er in de 1e en 2e kamer besproken wordt. Autonomie van afdelingen komt
zo in het geding (er wordt opgemerkt dat het over landelijk gaat)
Sybren: Persbericht over aardbevingen toen hij voorzitter DWARS Groningen was. Toezegging dat
het voor lokale dingen ook andere kant op gaat (was toen niet).
Noortje: vervelend dat het niet is kortgesloten. Zou twee kanten op moeten werken. Morgen
discussie (via motie) over contact landelijk met lokale pers. Die motie gaan ze positief preadviseren.
Naran: Kan er ook een mediacode hiervoor komen, om duidelijkheid te scheppen wat onder
landelijk en wat onder lokaal valt?
Noortje: 1e en 2e kamer echt over landelijk. Europees ook landelijk. Lokaal, provincie en
gemeenteniveau.
Willemijn: waarom ‘zo mogelijk toevoegen’; als je gebeld wordt door journalist, niet altijd mogelijk
iemand van landelijk te bellen. Hoe moet het dan in de praktijk? Hoe moet er mee worden
omgegaan
Noortje: bij actie, soms overvallen, zolang niet in strijd met politiek programma niks aan de hand; als
het iets actueel is; gewoon aangeven dat je terugbelt, meestal gaat dat prima, anders jammer.
Wouter: als er onenigheid is over landelijk en lokaal bestuur. Wie heeft er dan gelijk? Wat is het
advies als er lokaal verschillende lijnen van GroenLinks zijn en er dan verschillende adviezen worden
gegeven?
Noortje: Landelijk bestuur verkozen om te vertegenwoordigen. Als er oneindigheid over is,
standpunt onduidelijk is kan er ook discussieavond komen. Onwenselijk elkaar te gaan
tegenspreken.
Tim: ik hoor allerlei paniek, maar gaat alleen om een belletje. Juist voor leden belangrijk sterk geluid
te laten horen, kan op die manier. Heel erg voor dit voorstel:
Isabel indiener amendementen:
1e amendement overgenomen door bestuur
2e: ook zo mogelijk belangrijk. Niet altijd makkelijk en technisch zoals je zou willen. Maar als je
ergens bent en je ontwijkt een vraag; bang dat het zo overkomt dat je als afdeling niks mag zeggen,
alles bij landelijk zegt. Niet zo dat ze iets anders gaan zeggen staat in HR dat je je aan politiek
programma moet houden. Alleen afgestraft worden als je tegen HR ingaat
Noortje (namens bestuur): eens alleen bij twijfelgevallen zoals bij formatie. Echt nog steeds advies
als er iemand op je afkomt en je bent niet voorbereid; niet doen. Anders komen er zo rare dingen
ergens terecht.
Vragen/Opmerkingen (aan Isabel):
Sjoerd: eens met Noortje. Zo moeilijk is t niet. Het spijt me, maar er is al landelijk op gereageerd is
niet gek, Als ze dat niet snappen jammer dan.
Simon: Formulering punt: ander punt: zo mogelijk wordt geplaats naar na politiek.
Isabel: tekstuele wijziging wordt overgenomen.
Tim: aan bestuur: mediatraining voor alle afdelingen. Aan afdelingen: kunnen jullie echt niet een nee
sorry verkopen
Isabel: Blijft echt een beperking. Wil niet moeten afwijzen. Hoe vaak is het mis gegaan, gaat ook niet
constant gebeuren. Zo mogelijk willen ze uitzondering kunnen hebben daarom.
Noortje: het bestuurslid scholing benadert afdelingen al vaak voor dit soort trainingen, wordt weinig
gebruik van gemaakt.
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stemming over amendement:
Stemtelcommissie.
Voor: 42
Tegen: 43
Het amendement is verworpen
Hertelling aangevraagd door Celeste
 nieuwe uitslag:
Voor: 44
Tegen: 43
Het amendement is aangenomen
Wijzigingsvoorstel 2 (incl. amendement):
Aangenomen
Wijzigingsvoorstel 3
Artikel 9
Indiener: het bestuur
Mark: we willen de taken van de Zoekcommissie uitbreiden met het zoeken naar commissiepresidialeden.
Vragen/Opmerkingen:
Jolan: raar voorstel vaak komen hiervoor suggesties uit de commissie zelf. Nu moet de ZoekCie zich
eerst gaan verdiepen in de commissie.
Mark: de ZoekCie is er ter ondersteuning de commissie kan natuurlijk mensen aandragen.
Stemming
Voorstel is aangenomen
Wijzigingsvoorstel 4
Artikel 9
Indiener: het bestuur
Mark: het aantal mensen in de ZoekCie moet worden uitgebreid.
Vragen/Opmerkingen
Simon: een oneven aantal mensen zou handig zijn
Mark: goeie vraag, waarom even aantal………
Laurens: hoog aantal, hoe ga je al die posten vullen? ZoekCie van de ZoekCie?
Mark: vertrouwen dat er met zoveel nieuwe-leden makkelijk mensen te vinden zijn
Sybren: wat als er ZoekCie leden weggaan en ze opeens niet meer compleet zijn?
Mark: aanvullen met nieuwe mensen is mogelijk.
Stemming
Voorstel is aangenomen
Wijzigingsvoorstel 5
Artikel 10
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Indiener: het bestuur
Mark: personeel van DWARS moet een taak zijn van de secretaris en niet van de penningmester.
Stemming
Voorstel is aangenomen
Wijzigingsvoorstel 6
Artikel 10
Indiener: het bestuur
Emile: n.a.v. voorstel vijf de taak weghalen bij de penningmeester.
Amendement Femke:
De penningmeester beheert de gehuurde lokalen van DWARS en is verantwoordelijk voor
communicatie met GroenLinks over het gedeelde gebruik van het pand. In plaats van ‘Verwijderen:
Na '..voor het beheer van het DWARSpand': het personeel van DWARS.’
Emile: reactie op amendement Femke: kan zijn dat we nog naar ander pand gaan. Niet handig om
dan vast te leggen.
Femke: gaat niet alleen over dwarspand, maar ook over communicatie met GroenLinks in bredere
zin.
Vragen/Opmerkingen:
Bas: wordt de post penningmeester nu nog onaantrekkelijker?
Femke: deze taak heeft de penningmeester eigenlijk al, dus er komt niks bij.
Stemming amendement
Verworpen
Stemming voorstel
Aangenomen
Voorstel 7 t/m 24
Per acclamatie besloten om hier in blokstemming over te stemmen
Alle voorstellen aangenomen
Wijzigingsvoorstellen politiek programma
Wijzigingsvoorstel 1
Pagina 6
Indiener: Rogier Huurman
Willem: betalen met contact geld in het openbaar vervoer moet mogelijk blijven.
Punt van orde Tim: politiek programma als geheel geschreven. Juist door samenhang, niet wenselijk
dat er steeds wijzigingsvoorstel worden ingediend.
Voorstel: intrekken behandeling.
Stemming
Meerderheid wil het toch behandelen
Vragen/opmerkingen:
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Gjalt: anonieme betaalmogelijkheid is fijn. Waarom voor contant geld gekozen?
Willemijn: Prima om er andere betaalmethode van te maken. Contant is de makkelijkste manier.
Matthijs: Wat is visie over veiligheid in het OV met contant betalen?
Willemijn: geen verstand van
Anne: Over beide toevoegingen apart stemmen, is het voorstel. Bestuur en indiener vinden het
goed. Dit zijn beide toevoegingen:
-Betalen met contant geld blijft altijd mogelijk bij de overheid en door de overheid gesubsidieerde
bedrijven (bijvoorbeeld in het OV)
– Het gebruik van de anonieme OV-chipkaart blijft mogelijk en wordt niet ontmoedigd
Femke: rekeningrijden, wat je consistent samen wil behandelen. Tegen stemmen, want recht van
privacy belangrijk.
Willem: privacy zeker belangrijk. niet van toepassing op die voorstel. Gaat niet over auto’s maar over
OV.
2e termijn:
Femke: coherent politiek programma. Bij OV privacy super belangrijk. Maar bij auto’s niet.
belangrijk om 1 lijn te trekken.
Willem: voor veiligheid wel fijn als gewone ov kaart wordt aangeraden boven anoniem
Emma: vooral duidelijk maken dat er mogelijkheid voor anoniem moet kunnen blijven bestaan.
Maran: Buschauffeur moet cash meesjouwen; kun je ook op station kaartje kopen.
Willem: snap niet dat er consequentie nodig is het gaat er om dat je niet wordt gehinderd door
minder macht met een anoniem kaarten.
Stemming
Betalen met anoniem geld blijft mogelijk: aangenomen
Gebruik van anonieme ov chipkaart blijft mogelijk: aangenomen
Wijzigingsvoorstel 2
Pagina 6
Indiener: Rogier Huurman
Willem: anoniem reizen wordt niet onmogelijk gemaakt door kentekenscanners,
overmatig cameratoezicht of andere surveillance.
Vragen/opmerkingen:
Luuk: Probleem met boetes, etc., dat moet bestraft kunnen blijven nodig, daarom camera’s nodig.
Willem: goed als er camera’s zijn etc. Dan ben je in overtreding, dan is de keuze er niet meer.
Gjalt: Andere praktisch punt: hoe zit het met parkeren en milieuzones?
Willem: parkeren mag je nog steeds beboet worden (in overtreding). vaste plek; keuze automobilist.
Milieuzones: zeker belangrijk, moeten auto’s uitsluiten, alleen die auto’s geregistreerd.
2e termijn:
Gjalt: bij parkeren heb je een automatisch kentekensysteem met cameratoezicht het is alles of niks.
Celeste: In Parijs heb je een stickersysteem, los van kenteken voor milieuzones.
Willem: mooi voorstel
Femke: als je wel boetes wil blijven uit schrijven heb je kentekens nodig.
Willem: alleen als iemand iets fout doet.
Simon: Gaat er om dat je anoniem kunt reizen ergens heen, maar dat stopt als je overtreding maakt;
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dan overtreed je de wet.
Willem: klopt
Stemming
Voorstel verworpen
Wijzigingsvoorstel 3
Pagina 19
Indiener: Rogier Huurman
Willem: kilometerheffing verwijderen uit het programma vanwege privacy
Vragen/opmerkingen:
Reactie bestuur (Bas): sluit me aan bij Femke net. De vervuiler betaalt etc. belangrijk. Bestuur
preadviseert tegen.
Simon: groot verschil in privacy, dit gaat te ver wat betreft evenwicht privacy
Gjalt: Kan ook anders; anonimiseren; alleen de consument zelf er bij laten. Je hebt een mogelijkheid
om anoniem te reizen; namelijk het OV, dan neem je dat maar
Wouter: je moet het aantal kilometers registreren, maar bijvoorbeeld locatie hoeft niet te worden
opgeslagen.
Willem: alternatief is inderdaad dat er niet verder naar rijgedrag wordt gekeken, maar alleen naar
kilometers wordt gekeken.
Stemming
Voorstel is verworpen
Punt van orde Fiep: nog maar de mogelijkheid voor een drietal vragen, geen tijd meer
Gjalt punt van orde; niet doen, niet eerlijk
Voorstel Gjalt verworpen
Wijzigingsvoorstel 4
Pagina 10 en 11
Indiener: Rogier Huurman
Willem: De AIVD en andere veiligheidsdiensten houden geen veiligheidslekken geheim, maar
publiceren deze op verantwoordelijke wijze.
Vragen/opmerkingen
Simon: Persoonsgegevens verzameld? De Indiener weet het niet.
Willemijn: Het is niet te publiceren, veiligheidssysteem wil je niet uitlekken naar bijvoorbeeld IS,
geheim systeem vrijgeven, niet verantwoordelijk
Willem: klopt dat het zo zou kunnen lopen; maar door openbaar maken, kunnen bedrijven er gen
geen gebruik van maken en blijven we personen beschermen.
Jasper: er is een verschil tussen lekken AIVD en persoonsgegevens. Gaat hier om lekken in software.
Reactie Bas: (bestuur); als het gaat om bedrijven dan is het bestuur voor
2e termijn
Lynn; is communiceren naar relevante partijen i.p.v. van publiceren niet beter dan? Overgenomen
Stemming
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Aangenomen
Wijzigingsvoorstel 5
Pagina 5
Indiener: Rozemarijn Diepenbroek
Rozemarijn: Het verbod op majesteitsschennis en het beledigen van buitenlandse staatshoofden
wordt opgeheven. Recep Tayyip Erdoğan is een pannenkoek.
Vragen/Opmerkingen
Djoke: het is al opgeheven
Lynn: waarom mag je als je gelovig bent opeens niet meer worden beledigd?
Tessa: Als het verbod er is, waarom niet gehandhaafd?
Rozemarijn; als het er al is, waarom staat dit er nog in PP? Handhaven, dat het niet gebruikt wordt
betekent niet dat het er niet staat.
2e termijn:
Noortje: geen relevante discussie: is al opgeheven in NL
Voorstel teruggetrokken
Wijzigingsvoorstel 6
Pagina's 9 en 10
Indiener: Sümeyye van Schie
Sümeyye: de Engelse scholing van universitair docenten moet beter, bij een te laag
niveau, wordt er verplicht een cursus Engels aangeboden vanuit de universiteit,
Eens met amendement bestuur (aanpassing tekstueel).
Vragen/Opmerkingen
Jelle: impliceert voorstel dat het dus goed is dat Engels voertaal wordt in onderwijs? Is het niet beter
als dat de moedertaal is? Wat zijn de implicaties erachter?
Sumeyye: impliceert niet of het goed of slecht is. Maar als het in Engels wordt gegeven, in dat geval,
moeten ze goed Engels spreken. Belangrijk voor toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs.
Jolan: te detaillistisch voor het progrmma. Laten we het programma leesbaar houden. Sumeyye;
juist wel heel belangrijk, omdat de kwaliteit moet worden gewaarborgd. Is nu te laag.
Nol: eens met Jolan, voorstel om het bij universiteiten aan te kaarten, niet in PP.
2e termijn:
Sjoerd: idee om naar de onderwijscommissie te gaan en het in een visiestuk mee te nemen. Niet in
PP
Summeyye: wel belangrijk om in politiek programma op te nemen. Steeds meer in Engels, steeds
meer mensen uit buitenland hier is.
Stemming
Voorstel in verworpen
Wijzigingsvoorstel 7
Pagina 19
Indiener: Sümeyye van Schie
Sümmeyye: Bij nieuwbouw komt de standaard eis dat er sprake moet zijn van energie neutrale
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gebouwen. Hiermee steunt DWARS de Europese regelgeving die vanaf 2020 geldt.
Tekstuele aanpassing het moet 2021 zijn (past Sümmeyye aan).
Vragen/Opmerkingen
Gjalt: goed voorstel, twee dingen veranderen: ‘van minimaal energie neutrale ’en ‘geen gasloze
gebouwen’
Summeye: overgenomen
Simon: spatie weghalen.  overgenomen
Femke; als je dit doet, is het een slecht bestuurlijk besluit. Je hebt als bouwmarkt even tijd nodig om
dit in te voeren. Heb je daar aan gedacht?
Sümmeyye: kennis is er al en het gebeurd nu ook al, dus niet hele bouwmarkt overhoop
2e termijn:
Femke: gaat om plannen die al uitgevoerd worden, moeten die gestopt worden en opnieuw
beginnen?
Luuk: reactie op Femke: de sector is er al klaar voor, de wetgeving loopt achter.
Summeye: niet echt een probleem, als ze al aan het bouwen zijn, is het geen nieuwbouw meer, dan
geldt het niet.
Stemming
Aangenomen
-Presentatie FYEG-uitreiking afdelingsprijs door Fabian; DWARS Amsterdam wint
-uitreiking commissieprijs door Bas; primeur: Integratie, Emancipatie en Diversiteit wint
Huishoudelijke mededelingen
Sluiting van de vergadering
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