
Agenda ALV GroenLinks Maastricht-Heuvelland 24 september 2022 
Aanvang 10:00 
Locatie: Bie de groeve, Gemeentebroek 13  6231 RV Meerssen 
 
1.         Welkom en opening
Frans opent ALV en geeft aan dat Hanneke, Joost en Marianne zich hebben
afgemeld.

 
2.         Vaststellen agenda
Agenda is vastgesteld.

 
3.         Vaststellen notulen ALV 2020
Notulen ALV 2020 vastgesteld.

 
4.         Financiële verantwoording bestuur over 2021 (toegelicht op ALV)
Financiën Vorig jaar uitgelegd. Doyna en Mark vragen wat de actie mat antwoordkaarten
inhoud en of het bestuur dit nuttig vond. Het bestuur gaf aan dat de kosten hoog waren in
verhouding tot het resultaat van deze actie.

5.         Algemene verantwoording bestuur over 2021 (zie bijlage) 
Frans geeft extra uitleg rond document dat meegestuurd was met uitnodiging. Veel
verschuivingen binnen de afdeling. Bestuur probeert cohesie te houden binnen afdeling en
GroenLinks gedachtegoed/actieve leden te behouden in de verschillende fracties
(bijvoorbeeld Eijsden-Margraten). Bestuur probeert leden te activeren binnen verschillende
fracties en de afdeling. Wijzigingen persoonlijke situaties bestuursleden heeft bestuurswerk
lastig gemaakt.
 
6.         Inhoudelijk stuk - energiearmoede
Anne Lucas leidde het thema over energiearmoede in. We kwamen in gesprek
daarover via een aantal prikkelende stellingen
 
7.         Bestuurssamenstelling/samenstelling commissies (kascommissie,
begeleidingscommissie: Charles Bollen stelt zich opnieuw kandidaat
voor begeleidingscommissie Maastricht. Reina Pasma stelt zich opnieuw
kandidaat voor begeleidingscommissie Beekdaelen. We vragen leden om zich
kandidaat te stellen)
We hebben nodig: nieuwe kascommissie. Zoeken mensen voor begeleidingscommissie. Jan
Karel en Coen willen de kascontrole nog een keer doen. Reina en Charles stellen zich opnieuw
kandidaat. Zijn er nog andere mensen die zich hier kandidaat voor willen stellen? Saskia en
Jan Karel willen graag plaatsnemen in commissie voor Maastricht. Hanneke van Buitenen wil
graag in de begeleidingscommissie voor Beekdaelen.
 
8.         Stemming bestuurssamenstelling (Rob, Hanneke en Marianne
stellen zich niet opnieuw verkiesbaar. Frans en Thijs stellen zich
opnieuw verkiesbaar. Hans Passenier stelt zich kandidaat als voorzitter.
Joost Weling stelt zich kandidaat als vicevoorzitter. Lex Vos stelt



zich kandidaat als secretaris. Met Frank van der Beek heeft het bestuur
nog een gesprek)
Marianne heeft haar voorzitterschap neergelegd begin dit jaar. Rob en Hanneke worden
enorm bedankt voor hun inzet voor het bestuur de afgelopen jaren. Thijs en Frans stellen zich
kandidaat om actief te blijven binnen bestuur.

Hans is acht jaar actief binnen GroenLinks. Ziet dat GroenLinks in regio verzwakt is.
Niet meer in coalitie in Maastricht of Beekdaelen. In Maastricht werd het steeds lastiger om
veel te bereiken als partij door versplintering politiek (veel partijen). Hans streeft naar acht
zetels. Overtuigd dat er veel mensen zijn die een bijdrage willen leveren. Overtuigd dat we
meer samen moeten werken tussen bestuur en fractie, maar ook in de raad. Als bestuur
onderzoeken hoe we optimaal functioneren naar zowel fractie Beekdaelen en Maastricht.
Kijken hoeveel ondersteuning we willen en kunnen bieden naar andere fracties. Vraag:
Academisering van de fractie? Mis de gewone jongeman/vrouw uit de stad. Hans: Ziet dit
ook. Geen politiek activist. Weet dat hij bestuurlijke kwaliteiten heeft. Valkuil in de politiek.
Vandaar bestuur betere functie en hoop dat er meer politiek activisme komt in de fractie.

Joost Weling stelt zich kandidaat als vicevoorzitter. Functie die er voorheen nog niet
was. Lijkt zeer wenselijk om iemand in deze positie te hebben.

Lex ondersteuner fractie in Maastricht en wilt graag functie van secretaris op zich
nemen in het afdelingsbestuur. Vier jaar burgerlid geweest Maastricht en digitaal media
manager. Meet ups in Maastricht georganiseerd. Bewegingsopbouw binnen fractie komt
vaak te kort. In fractie wil je bewegingsopbouw, maar veel bezig met de politiek. Prioriteit
binnen bestuur om aan bewegingsopbouw te werken. In Maastricht en Beekdaelen actieve
en goed functionerende fracties. Ook belangrijk dat mensen in andere gemeenten weten
waar ze terecht kunnen om actief te worden binnen GroenLinks. Altijd goed samengewerkt
met Hans in fractie. Lex bedankt Frans om ruimte te bieden. Denise: Op ALV Limburg gaf Lex
aan dat Beekdaelen misschien beter als eigen afdeling verder zou kunnen gaan of bij
parkstad. Hoe ga je je taken vervullen in het bestuur met het oog op Beekdaelen en de rest
van het heuvelland. Lex: Tijd lang in Maastricht overlegd dat Maastricht wellicht een aparte
afdeling zou kunnen zijn en het heuvelland een eigen afdeling. Belangen en Maastricht en
heuvelland verschillen veel. Na contact met huidig bestuur moeten we het heuvelland op dit
moment ondersteunen en in toekomst evalueren of dit nog altijd de beste structuur is of dat
op termijn wellicht opdeling nodig/wenselijk is. Het idee is altijd geweest om een zo sterk
mogelijk structuur te ontwikkelen. Clasina: Discussie had gevoerd moeten worden in
Beekdaelen. Rob: Bestuur heeft ook discussie gehad met bestuur. Zelfde initiële reactie, maar
overtuigd dat Lex graag aan bewegingsopbouw voor de hele afdeling wilt werken.

Frank van der Beek als niet specifieke functie binnen bestuur (algemeen). Al lang
politiek actief. Nu de tijd om bij te dragen aan afdelingsbestuur. Vindt vooral zorg voor
kinderen erg belangrijk. Belangrijk dat partij actief is in haarvaten van de samenleving. Frank
draait mee in bestuur om te onderzoeken of er een klik is.

Voorzitter: Hans 24 unaniem voor

Vicevoorzitter: Joost 23 voor 1 tegen

Secretaris: Lex 21 voor 2 tegen 1 blanco

Penningmeester: Thijs 23 voor 1 blanco



 
9.         Provinciale verkiezingen (toelichting provinciale verkiezingen)
Niet veel toe te lichten. Gevraagd vanuit provincie om campagne te ondersteunen en
campagne financieel te ondersteunen.
 
10.      Concept werkwijze gemeentelijke verkiezingen (naar aanleiding
discussie in ALV Maastricht) 
In Maastricht discussie gevoerd rond procedure kandidaatstelling. Voorstel voor wijzigingen
rondgestuurd zodat bij volgende verkiezingen de procedures en verwachtingen duidelijker
zijn. Kijk naar deze stukken zodat we bij volgende ALV deze wijzigingen door kunnen voeren.
 
11.      Stand van zaken fracties (alle fracties geven kort de stand van
zaken weer)
Beekdaelen, Clasina: Voor de verkiezingen. Met actieve club zijn we langs alle 15 dorpen in
Beekdaelen gegaan. Op centrale locaties in kernen zichtbaar geweest. Combinatie van
flyeren, deur-aan-deur, online. Rode draad was “iedereen doet mee”. Verkiezingskrantje met
tekeningen om hoofdthema’s duidelijk te maken. Heel veel input gekregen via deur-aan-deur
acties. Bij verkiezingen ervan overtuigd dat er een extra zetel bij zou komen. Nu 3 zetels. Bij
formatiegesprekken werd het snel duidelijk dat twee lokale partijen al hadden afgesproken
zich aan elkaar vast te houden. Besloten niet verder te gaan met GroenLinks. John Essers niet
meer verder als wethouder, nu voorzitter stuurgroep. In Beekdaelen 3 commissies, raadslid
per commissie en 3 commissieleden. Meer leden in Beekdaelen dan actieve mensen. 50
leden. Hoe bereiken we die allemaal? Twee middagen georganiseerd. Actief mensen
benaderen met bepaalde expertise. Oppositievoeren wordt als leuk ervaren door raadsleden.
Zien dat coalitie steeds vaker contact zoekt.

Maastricht, Marc: Nieuw raadslid in Maastricht. GroenLinks heeft na de verkiezingen
klap te verduren gehad. Tijdens ALV al over gesproken. Menno heeft begin juli aangegeven
dat raadswerk niet te combineren was met zijn nieuwe werk. Later Saskia in soortgelijke
situatie. Saskia draagt werk over. Gert-Jan heeft ook aangegeven dat hij stopt binnen fractie.
Fractie heeft respect voor deze besluiten. Komende dinsdag worden 3 van de 4 raadsleden
vervangen. Saskia heeft werkbezoek mileuzone Arnhem gerealiseerd. Vragen gesteld
slavernijverleden en laaggeletterdheid. Samenwerking opgezocht met andere partijen (D66
betreffende coming-out day). Marc zal tot fractie-dag (22 oktober) honneurs waarnemen als
voorzitter, daarna nieuwe organisatie fractie bepalen (portefeuilles en voorzitter). Saskia:
Mooie baan aangeboden gekregen. Stond niet in planning om raad te verlaten. Reeds 20
jaar actief in raad. Goed om jonge/nieuwe mensen een fris GroenLinks geluid te laten horen.

Hub - Stuk Limburger: Perplex bij lezen stuk. Waren al aanloopproblemen, nu ook nog
stoppen vlak nadat verkozen te worden. Dankbaar voor bijdrage van vertrekkende
fractieleden. Vooral onbegrip voor keuze en uitlatingen Gert-Jan.

Marlise: Collegevorming was een lastige procedure. Ook op persoonlijk vlak. Die procedure
kan beslissingen vertrekkende fractieleden wel verklaren.

Hub en Clasina: Belangrijk om dit soort ontwikkelingen goed te communiceren naar leden en
kiezers.
Anne: Hier zijn veel lessen uit te leren. Zal als aankomend raadslid hard gaan werken om
vertrouwen te herstellen.



Frank: Onderstreept nogmaals het belang om hier secuur over te communiceren.
Persoonlijke afwegingen van vertrekkende mensen reflecteert op nieuwe mensen. Marc:
Geeft aan dat hier heel voorzichtig mee om is gegaan en dat nadruk is gelegd op de nieuwe
mensen in de communicatie die vanuit GroenLinks op website is geplaatst.

Eduard: Kandidatencommissie; sta expliciet stil bij verwachtingen tijdens selectie kandidaten.

12.      Wat verder ter tafel komt
Geen zaken kwamen meer aan de orde.

13.      Sluiting
Bedankt voor aanwezigheid. Goed om te zien dat er actief discussie gevoerd werd.
Vergadering gesloten.


