
Agenda 25-07-2020 
 
Aanwezig: Hajo, Joost, Marin, Mathijs, Veronique, Wieb 
Afwezig: Stijn 
 

1. Opening 
Geopend om 15.06 
 

2. Mededelingen 
Hajo is te laat, is aangegeven. 
Wieb is te laat, niet aangegeven. KOEKJES! 

 
3. Openstaande zaken voorzitter 

a. Gemeenteraadsverkiezingen 
GL Arnhem organiseert een meedenkavond op 20 augustus 19.00 of aanleveren via de mail. Hier 
kunnen we onze inbreng meegeven. Mail gaat door naar Joost. Die neemt dit op zich. Valt onder 
politiek. Het programma (met wat Arnhem relevant is) wordt opgestuurd naar de gemeente. 

b. College Tour – AID 2020 
Vorige bestuur had contact met de WUR over de collegetour tijdens de introductiedagen, waarbij wij 
een spreker op zondag 16 en/of 21 augustus kunnen staan op de markt. De spreker gaat daar praten 
over de politiek vanuit DWARS. Bij de collegetour gaan de studenten discussiëren over van alles. 
Wieb is dan op vakantie, Joost kan dit wel oppakken. Het komt ook wel uit met zijn semester en lijkt 
hem leuk om te doen. Hopen dat ze wat meer informatie geven over hoe en wat. Kijken of er een 
mailtje gestuurd moet worden. Anders improvisatie. 

 
4. Interim-voorzitter aanstellen 

Tijdens de volgende AAV moet er een persoon zijn om ons te leiden naar de volgende 
ledenraadpleging. We gaan kijken naar een persoon binnen ons bestuur. Veronique pakt het interim 
op. Joost is ook wel geïnteresseerd en heeft de tijd er ook wel voor. In november zijn de 
verkiezingen, maar Sander heeft het ook gedaan. Qua werkdruk denkt hij niet dat het een probleem 
is. Wel aan te raden om iemand er meer van te laten leren, dus dan zou Vero een betere optie zijn. 
Het lijkt Vero leerzaam, maar ze weet niet hoe groot de werkdruk is. Het is wel slim om de intentie te 
hebben die het interim te regelen, om ook het daadwerkelijke voorzitterschap op te nemen. Een 
doorlopend bestuur is wel gewenst, i.v.m. inwerken enzo.  
De voorzitter moet de eerstvolgende AAV worden ingestemd. De interim kan de eerste periode ook 
aangeven hoe het gaat. Joost: goed uitgangspunt om niet te veel te wisselen van bestuursfuncties. 
Veel tussendoor blijven evalueren.  
Mathijs denkt dat het uitkleden van de functie een goede optie is. Dan kan de functie binnen de 
huidige personen blijven.  
 
Vero had al een beetje nagedacht en wil het op zich wel doen en te proberen. Ze wil het wel 

proberen de aankomende maanden. Even contact opnemen met XXXXX / XXXXX  is misschien 
handig om te kijken of een soort inwerking mogelijk is.  
 
Binnen drie weken moeten we een ledenraadpleging organiseren. De datum moet hiervoor gelijk 
geprikt worden. Aan het einde van het zomerreces. In de eerste nieuwsbrief moet dit gezet worden. 
De eerste vergadering na de zomerreces lijkt goed om het in person te doen.  
Online vergaderen kan ook prima. We zijn het inmiddels ook gewend. Wieb geeft voorkeur aan fysiek 
aanwezig zijn bij activiteiten over de vergaderingen. 



Het beleidsplan komt in de zomervakantie online, dit gaat ook gewoon gebeuren ondanks dat XXXXX 
stopt.  
 
Veluwefunctie moet ook gewoon weer online gezet worden. De kans is heel klein dat iemand hier op 
reageert, maar vanuit de formaliteit moet deze er ook bij. Wij zullen heel actief moeten gaan zoeken 
naar mensen. Verwachting is ook bij het voorzitterschap.  
 
Na de ledenraadpleging, in ieder geval na de zomerreces, pas de vacature online gooien. Na het 
zomerreces kijken om het voor november in te plannen. 
 
Datum voor de ledenraadpleging zal zijn op: dinsdag 11 augustus, 20.00 uur. Dit wordt door Mathijs 

aan XXXXX gecommuniceerd. Eventueel eerder even met z’n zeven samenzitten. 

 
5. Hoe reageren we zonder XXXXX 

Vero: kwam het een beetje uit het niets. Soms was het wat rommelig. Ze snapt de beslissing wel, 
maar vind het wel heel jammer. 
Mathijs: wist het al wel eerder. Maar het is niet aan hem om het er over te hebben met de rest. 
Joost: als hij niet zelf was opgestapt had hij er een punt van gemaakt. Had idee dat het niet lekker 
liep. Niet door dat DWARS een lading verantwoordelijkheid overheen. De taken waren niet altijd 
goed opgenomen. Goed dat hij zelf een beslissing heeft kunnen nemen. De beslissing is misschien 
goed, maar de manier waarop de uitvoering kwam was minder netjes. 
Wieb: gedeelde frustraties over niet het leiderschapspositie paste. Was bijvoorbeeld niet bij de 
vergaderingen heel goed voorbereid, maar de groei was er al. Had idee dat hij aan het zoeken was 
naar zijn positie. Heeft het daarna wel naast haar neergelegd. Eventjes vervelend, maar als iemand 
zich niet fijn voelt dan snapt ze het wel heel goed. Had liever even fysiek contact hierover gehad. Had 
idee dat ze hem onbewust te veel heeft beoordeeld. Was zeker niet haar doel geweest om Stijn met 
andere personen te vergelijken.  
Marin: Heel veel respect voor dat hij het toe heeft gegeven dat hij zich minder gevoel had thuis te 
zijn. Ze vind hem een aardige gast, maar had liever gehad dat hij een andere rol op zich had 
genomen. Vond het moeilijk omdat er te weinig structuur was eigenlijk. Het rommelige was wat 
jammer en had het idee dat het overzicht wel nodig was. De agendapunten waren wat langer bezig 
dan het eigenlijk nodig was. 
Hajo: Sluit zich bij de rest aan. Had wel liever gehad dat hij wat langer online bleef op whatsapp om 
nog te reageren op berichtjes. Hij vond dat het wat ontbrak aan structuur en er was totaal geen 

balans tussen autoriteit en vriendelijk. Dictator is ook niet fijn, maar XXXXX was gewoon heel 
vriendelijk. Dit is een goeie eigenschap, maar dit was een beetje te vriendelijk. 
 
Mathijs stuurt het zometeen via privé whatsapp naar iedereen en iedereen vult waar nodig aan. 
 

6. Vragenrondje 
Hoe staat het met de AJ stickers en de verspreiding daarvan? 
 XXXXX zou die sturen, maar die zijn er nog niet. Even kijken of we die moeten 
overnemen. Als gecoördineerd kan worden dan kan Hajo daar wel heen. Laten weten als we 
iets horen van XXXXX. Hajo gaat haar berichten hiervoor. 
 
Mathijs wil de t-shirtmaten hebben van de bestuursleden zodat hij dit door kan sturen naar 
landelijk. Dit moeten de bestuursleden even naar Mathijs appen. 
 
Wanneer de volgende bestuursvergadering? Mathijs stuurt datumprikker. 

7. Sluiting 



Gesloten om 16.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraadsverkiezingen 
Geciteerd uit de mail: 
(Graag secuur omgaan met deze stukken) 

 
 

AS: diegenen die voor het eerst een uitnodiging voor Dé 23 krijgen en 
meer willen weten over doel en werkwijze van Dé 23; geef dat dan svp 

aan :)) 

 

Hallo allen/ Beste actieve Groen Links lid :)) 
 

We hebben als Dé 23 al héél lang niets meer van elkaar gehoord. 

We hopen als bestuur en Permanente Programma Commissie (PPC), dat 

het goed met jullie gaat?!! 

 
Wat is er ondertussen gebeurd sinds onze laatste bijeenkomst: 

 

We hebben als PPC ná de Algemene Ledenvergadering (ALV) de door jullie 

aangedragen thema's voor Stadsgesprekken uitgewerkt in een 



programma voor 2020. Met circa 20 thema's. We hebben het Agenda van 

de Stad genoemd. Op zich kwam deze Agenda mooi uit: de fractie heeft -

HOERA!!- eigenlijk alle thema's uit het Gemeenteraadsverkiezingen 
programma 2018 binnen gehaald. GEWELDIG natuurlijk. 

 

Verder hebben we op de valreep nog een Stadsgesprek gevoerd over 

preventie Suïcide in januari. Dat ging helemaal goed: 50% opkomst van 
niet-Groen Links leden én met resultaat: er komt een kennis en actie-

kring door 113.nl :)) 

 

In vervolg op de stikstof Stadsgesprek over Voedselkeuze door de 
Stedeling met verkorte ketens, waren we regionaal bezig een 

Stadsgesprek over stikstof en de boeren aan het opzetten. Giga actueel 

weer. 

 
Toen werd het corona. Alles viel stil mbt de Stadsgesprekken. :(( 

 

Om tóch op tijd als PPC een voorzet klaar te hebben voor de 

Gemeenteraadsverkiezingen programma 2022, hebben we een aantal 

Scenario's ontwikkeld mbt: 
1) maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland 

2) wat betekent dat voor de samenleving in ons Arnhem 

3) wat betekenen dat voor door ons als Groen Links Arnhem gewenst 

gemeentelijk beleid., 
 

Het zijn drie scenario's geworden met dus ook drie pakketten van 

Gewenst Beleid :)) 

 
We nodigen jullie heel graag uit om op 20 augustus om 19:00 uur met 

ons on-line daarover van gedachten te wisselen. 

Yorick zal deze bijeenkomst leiden. 
 
 

Mail 2: 
Op verzoek van Y stuur ik jullie hierbij de Scenario's tbv onze digitale 

bijeenkomst op 20 augustus as 19:00 uur. 

In de vorige, onderstaande mail van dinsdag 14 juli, staat wat meer over 
de aard en doel ervan. 

 

NB 1: ondertussen heeft onder leiding van "onze" wethouder Ronald 

Paping de gemeenteraad een nota ontvangen, die een perspectief 
probeert te geven in deze (post-) corona tijd. Voor ons als Groen Links is 

het belangrijk, dat in Arnhem: 

* contra crisis wél wordt geïnvesteerd en juist in een Groen en 

duurzaam Arnhem. 
* alles op alles gezet gaat worden dat juist nu niet weer de meest 

kwetsbaren de dupe van deze crisis worden. 

http://113.nl/


Een geweldige prestatie van onze wethouders en onze 

fractie >> HULDE 

 
NB 2: de Scenario's zijn géén voorspellingen en ook zeker géén 

wensbeelden van de Permanente Programma Commissie. 

Het bleken voor ons wél inspirerende modellen te zijn. In diverse 

maatschappelijke contexten konden we mooie en 
goede Groene en Linkse politieke antwoorden voor Arnhem formuleren. 

 

Een aantal van jullie heeft al te kennen gegeven graag mee te doen op 20 

augustus; een aantal geniet dan van een welverdiende vakantie. 
Wij horen in ieder geval graag wat jullie willen inbrengen: tijdens de 20e 

of bv via een mail (als je niet zou kunnen de 20e). 

 

Zeer bedankt voor jullie inbreng alvast. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

College Tour  
 
Eenn tijdje terug alweer heb ik onderstaande mail gestuurd met de vraag of DWARS 

interesse heeft in College Tour tijdens de Algemene Introductie Dagen van Wageningen 

Universiteit. Ik vroeg me af of DWARS nog steeds interesse heeft in deelname en het 

aanleveren van een spreker. 

Volgens mij is het bestuur kort geleden gewisseld dus ik zal nog even uitleggen wat het 

precies is en hoe het in z’n werk gaat: 

Elk jaar wordt in Wageningen de AID, Annual Introduction Days, georganiseerd. 

Dit is de introductieweek van Wageningen University & Research en Aeres 

Hogeschool. Tijdens deze week zijn er veel leuke actieve evenementen waarbij 

studenten de stad en de universiteit leren kennen. Dit jaar zal deze introweek 

vanwege de coronamaatregelen er heel anders uitzien dan normaal. Het is 

belangrijk dat studenten goed worden ontvangen en wegwijs worden in 

Wageningen. 



Wij organiseren in deze week onder andere de College Tour, gebaseerd op het 

gelijknamige Tv-programma op NPO1. Het is een verdiepend 

programmaonderdeel waarbij (master)studenten in contact worden gebracht met 

interessante sprekers en discussiëren over actuele onderwerpen. Door de kennis 

van de spreker en de unieke vragen van de studenten, ontstaat een boeiend 

gesprek. We nemen de tijd om ervoor te zorgen dat er genoeg ruimte is om echt 

de diepte in te gaan. Een host zorgt ervoor dat deze discussie in goede banen 

wordt geleid. 

Het is een heel leuke manier om in contact te komen met studenten uit 

Wageningen en met hen te discussiëren over politieke onderwerpen. We proberen 

voor verschillende invalshoeken (wetenschappelijk, maatschappelijk en 

commercieel) sprekers te vinden. Vorig jaar waren sprekers van 

FrieslandCampina, Unilever, rector magnificus Arthur Mol, de loco burgemeester 

en nog vele andere al aanwezig 

  

Vanwege de maatregelen rondom Corona wordt College Tour georganiseerd in een 

andere vorm en op andere data dan eerder gecommuniceerd. Dit jaar organiseren wij 

namelijk twee verkorte AID’s om groepen beter te kunnen spreiden. Daarnaast rouleren 

de studenten over verschillende programmaonderdelen die parallel lopen aan elkaar. 

  

College Tour zal dit jaar twee keer plaatsvinden, namelijk in allebei de vierdaagse AID’s. 

De datum van College Tour is daarom anders. College Tour zal in AID-1 op zondag 16 

augustus en in AID-2 op vrijdag 21 augustus worden gehouden. Mocht je een spreker 

willen aanleveren dan kunnen we over de precieze tijd overleggen (tussen 11:00-18:00). 

Het is mogelijk beide AID’s te spreken, maar één van de twee kan natuurlijk ook. 

  

Daarnaast wil ik nog benadrukken dat op de locatie van College Tour (in de 

onderwijsgebouwen van de WUR) veilige looproutes zijn gemaakt en dat zitplaatsen op 

1,5m afstand zitten. Daarbij zullen er altijd vrijwilligers zijn om erop toe te zien dat de 

coronaregels worden nageleefd. 

  

Ik hoor graag of je interesse hebt in het aanleveren van een spreker! 

 
 


