
Agenda 08-06-2021 
20:00 
 
Aanwezig: Hajo, Joost, Tyra, Louisa, Arthur, Pepijn, Logan, Yvar & Mathijs 
Afwezig: Olga, Wieb, Veronique 
 

1. Opening 
Geopend om 20.02 

2. Landen en mededelingen 
Arthur moet om 20.30 vertrekken 

3. Vaststellen agenda 
4. Doorlopen actielijst 
5. Politieke update 

Nog steeds bezig om met andere PJO’s te schrijven. 
Volgende week heeft Mathijs een sessie met 4 GL fracties in de Achterhoek, met het thema 
wonen. 
Voor volgende bestuur: kijken of het contact met Die Grüne door kan blijven gaan. 

6. Commissiezaken 
a. PolCo 

Komt volgende week bijeen. Zijn nog steeds bezig met windmolens. 
b. EduCo 

Er is een sollicitant voor het voorzitterschap. Met die persoon en de commissie wordt er een 
vergadering gepland. 

7. JS (PvdA en GL in de kleine gemeenten) 
Besproken dat JS en DWARS goed tegenover het zeer nauw samenwerken staan. 
Gezamenlijk een brief schrijven aan de kleine Gelderse gemeenten om op te roepen elkaar 
op te zoeken en zo nodig een lijst samen indienen, om zo toch een restzetel te winnen. 
DWARS landelijk houdt zich er niet meer bezig.  
Niet een mogelijke fusie benoemen. Dit voorkomt dat mensen zich tegen het been gestoten 
voelen. 

8. Breken Rood/SP 
SP wil breken met hun PJO: Rood. Je mag volgens hun statuten niet ook lid zijn van een 
andere partij. Dus SP heeft de financiële steun stopgezet. Willen we een statement maken 
naar DWARS landelijk? 
Hajo gaat Sabine hiervoor een Slack-berichtje sturen. Joost vind het niet aan ons als afdeling 
om hier iets over te zeggen, tenzij het heel erg is. Het bij landelijk laten. 

9. AAV plannen (28 juni) 
a. Update van Mathijs 

De reader loopt mooi vol. De verantwoording van Wieb moet nog komen. Ook de 
sollicitaties komen mooi binnen. Er zijn geen moties en amendementen binnengekomen. 
De dagvoorzitter en dagnotulist worden door Joost gebeld. Hierbij worden ook de 
adresgegevens opgevraagd voor de presentjes. 

b. Doorlopen agenda 
Verkiezingsmethode: overgestapt van een meerderheidssysteem naar een First-past-the-
post systeem, waardoor je ook op meerdere kandidaten kan stemmen. Het is misschien aan 
te raden om een stemtelcommissie te hebben. Joost gaat zoeken als de stemtelcommissie 
nodig is. 



10. Activiteiten 
1. Activiteiten Juni 

a. Wandelen zonder politici 
Er is nog geen route vastgesteld in de plaatsen, maar het is wel gepromoot door GL 
Gelderland. Toch zijn er vooralsnog geen aanmeldingen. We moeten even kijken of er 
aanmeldingen komen. 

b. Mini-thema-avond lokale groep tegen windmolens 
Pepijn denkt dat er nog interesse is onder de groep. Er wordt gekeken of er lokale politici 
worden uitgenodigd, omdat zij er een PR-stunt van gaan maken.  
   17 juni? Krijgt Mathijs z.s.m. te horen zodat het op de site  

c. Nog een keer als bestuur samenkomen 
Wordt andere keer besproken. 

11. Volgende vergaderingen plannen 
a. 22 juni 20:00 zal de laatste vergadering van het huidige bestuur plaatsvinden 
b. 4 juli gezamenlijke vergadering voor beide besturen ingepland, 14.00 uur 

voorlopig 
12. Vragenrondje 

Louisa: leuke naam, want geen W.v.t.t.k. 
Pepijn: kent dit punt als rondvraag 

13. Sluiting 
Gesloten om 20.53 
 
 

 


