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Beste partijgenoten

Agenda 51e partijcongres

Op initiatief van de Europese Groenen zijn GroenLinks
en De Groenen met elkaar in gesprek gegaan. We con
steren dat we van mening verschillen over het basisin
komen en de militaire aanwezigheid van Nederland in
Afghanistan. Paul Freriks en ik gaan met vertegen
woordigers van GroenLinks de verschillen in kaart
brengen. Zaterdag praten wij u bij tijdens het halfjaar
lijkse congres in Utrecht. Wij nodigen u van harte uit
daarbij aanwezig te zijn. U kunt dan ook meepraten
over de wijzigingen in het partijprogramma die het par
tijbestuur voorstelt.

Zaterdag 24 september 2011
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60
Zaal open vanaf 12:30 uur
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Paul Freriks
2. 13:05 Verslag 50e congres
3. 13:15 Verslag van het partijbestuur
4. 13:45 Afrekening 2010
5. 14:00 Wijziging HR: verhoging contributie en begro
ting 2011.
6. 14:15 Khaled Sakhel is kandidaat partijbestuur
- Jan Hartstra is kandidaat kascommissie voor 2011
en 2012
- Otto ter Haar en Michiel van Hasselt treden perio
diek af uit respectievelijk partijbestuur en geschillen
commissie en zijn herbenoembaar.
14:45-15:00 pauze
7. 15:00 Wijziging HR: gekwalificeerde meerderheid
voor breekpunten.
8. 15:15 Partijprogramma: aanvulling breekpunten en
ander punten.
9. 15:40 Rondje afdelingen
10. 15:50 Rondvraag
11. 16:00 Sluiting

Otto ter Haar
waarnemend partijvoorzitter

Breekpunten en beginselprogramma

Gezamenlijke verklaring van GroenLinks en
De Groenen
Aan het bestuur van de EGP,
Gezamelijke verklaring van vertegenwoordigers van De
Groenen en GroenLinks na bespreking op 23 augustus
in Utrecht:
De Groenen en GroenLinks verschillen van standpunt
over het basisinkomen en de militaire aanwezigheid
van Nederland in Afghanistan. Beide partijen betreuren
het dat er - vanwege deze twee politieke meningsver
schillen - sprake is van electorale concurrentie, die kan
leiden tot minder zetels voor Leden van de EGP. Partij
en zullen op korte termijn hun twee van elkaar afwij
kende standpunten aan elkaar toelichten, om te kijken
of nader tot elkaar kan worden gekomen.

Het congres van januari heeft aangegeven het derde
door het bestuur voorgestelde breekpunt nog eens
tegen het licht te willen houden.
Het bestuur stelt een nieuwe tekst voor waarin de in
houd van het oorspronkelijke breekpunt is opgesplitst
in verschillende punten:
- Het recht op inkomen van Nederlanders in Neder
land mag er als gevolg van de uitvoering van het re
geerakkoord niet op achteruit gaan.
- Het regeerakkoord moet concrete beleidsvoorne
mens bevatten met betrekking tot de volgende onder
werpen:
o vertraging van de klimaatverandering;
o verduurzaming van de energieopwekking;
o bescherming van de biodiversiteit.
De breekpunten in het partijprogramma zijn de politie
ke kernpunten van onze partij waarmee wij ons onder
scheiden van andere partijen. We hebben in het jaar
2000 een beginselprogramma aangenomen waar nooit
naar wordt verwezen. Het is duidelijker voor de kiezer
om onze standpunten in één document te kunnen vin
den: het partijprogramma. Het partijbestuur stelt daar
om voor het beginselprogramma in te trekken ten fa
veure van een beschermd hoofdstuk breekpunten in
het partijprogramma.
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Begroting 2012
Inkomsten
Contributies
Donaties

Bedrag
€
2.500,00
€
500,00

Stichting Postbus
Rente
Schenking
Reimbursement EGP
Donatie ten bate GG

€
€
€
€
€

75,00
40,00
1.000,00
400,00
800,00

Tekort
Totaal

€
€

60,00
5.375,00

Uitgaven
Contributiebrieven
Congres 2x
MCU begunstiger
Gras 4x
Hosting Strato
partijbestuur
KvK
PostNL Postbus 1251
bankkosten
EGP contributie
Council EGP 2x
Global Greens 2012
Sparen voor verkiezingen
Onvoorzien

Bedrag
€
30,00
€
60,00
€
40,00
€ 500,00
€
85,00
€
€
30,00
€ 150,00
€
80,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.100,00
€ 300,00
€ 5.375,00

Stabiliteit van de euro

Amendementen Huishoudelijk reglement

Aan het eind van hoofdstuk 3 voegen we de volgende
paragraaf toe:
Stabiliteit van de euro
De Europese Commissie moet bevoegd en instaat ge
steld worden om lidstaten uit de eurozone die het Sta
biliteits- en Groeipact overtreden onder curatele te
plaatsen. Dit houdt in dat hun nationale begroting door
de Europese Commissie moet worden goedgekeurd en
indien noodzakelijk nationale tegoeden kunnen worden
bevroren.
Het European Financial Stability Facility moet in staat
gesteld worden om de staatsobligaties van lidstaten
die onder curatele van de Europese Commissie staan
op te kopen als de effectieve rente boven een door de
EU vast te stellen interventieniveau stijgt.
Hoofdstuk 4 en 5 worden omgewisseld.

Om deelname van De Groenen aan gemeentelijke en
provinciale verkiezingen te financiëren moeten we onze
inkomsten verhogen. Op termijn willen we naar een
contributie van €50 per jaar. Dit doen we in stappen
van €5. Vorig jaar hebben we de contributie verhoogd
naar €35 en nu wordt het €40. Hiertoe moeten we arti
kel 1 van het Huishoudelijk reglement aanpassen.
Het bestuur stelt voor de eerste regel van HR artikel 1
lid 7 te wijzigen in "De contributie bedraagt €40,= per
jaar.".
Het is van groot electoraal belang om geloofwaardig te
zijn voor de kiezer. Dat betekent dat je breekpunten
niet moeten meewaaien met de waan van de dag. Het
is daarom verstandig een drempel in te bouwen om
breekpunten aan te nemen of te wijzigen.
Het partijbestuur stelt daarom voor HR artikel 10 lid 2
te wijzigen in:
2. Voor de volgende besluiten zijn ten minste twee der
den van het aantal uitgebrachte stemmen vereist:
- wijziging van de statuten;
- wijziging van de paragraaf Breekpunten in het
partijprogramma
- wijziging van dit artikel.

Servië en Kosovo
De tekst in "Hoofdstuk 5 Europese Unie, uitbreiden en
integreren" luidt nu:
"Zeker na de aanhouding en uitlevering van Karadzjic
zijn wij voldoende overtuigd van de samenwerking van
zelfs Servië met het ICTY. De Groenen zijn van mening
dat de unilaterale erkenning van Kosovo een schending
is van de Servische soevereiniteit. Wij zijn benieuwd
naar het oordeel van het Internationaal Gerechtshof
over de rechtmatigheid van de erkenning van Kosovo."
Dit willen we actualiseren naar:
"Na de aanhouding en uitlevering van Karadzjic em
Mladic zijn wij overtuigd van de samenwerking van
Servië met het ICTY."

Erkenning Palestijnse staat
Toevoegen aan Hoofdstuk 2 Israel en Palestina als
tweede zin: Omdat dit vooralsnog niet te realiseren is
pleiten we voor erkenning van Palestina als staat,
omdat dit de onderhandelingspositie van de Palestijnse
Authoriteit verbetert en de verhoudingen in het vredes
overleg met Israel evenwichtiger maakt.
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Bestuur stadsdeel West erkent problemen
na vragen en motie van De Groenen

Vereniging Basisinkomen viert twintigjarig
jubileum met conferentie

AMSTERDAM - De Groenen in stadsdeel West hebben
zich de afgelopen maanden hard gemaakt voor een
betere informatie-voorziening van de meldpunten Zorg
& Overlast. Een motie om meldingen verplicht te
maken, werd door de hele raad aangenomen. Naar
aanleiding van een geweldsincident in de Spaarndam
merbuurt, waar twee jonge vrouwen meerdere malen
door een buurman werden gestoken met een mes,
heeft de fractie van De Groenen dit in maart aan de
orde gesteld. De vrouwen, twee zussen, overleefden
het ternauwernood, van de man was al jaren bekend
dat hij een psychiatrische achtergrond heeft. De buurt
had diverse malen melding gemaakt bij de politie van
aggressief en exhibitionistisch gedrag.
Ronald Schönberger, fractievoorzitter van De Groenen
in stadsdeelraad West kent de moeder van de twee
jonge vrouwen goed. “Zij vertelde me dat de buurt zich
al lange tijd niet serieus genomen voelde, dat de politie
hun aangiftes niet ‘opnam’”. Naar aanleiding van haar
verhaal heeft de fractie van De Groenen actualiteitsvra
gen aan het bestuur gesteld. “Het is heel erg dat er
eerst bijna mensen moeten doodgaan voordat de poli
tiek in actie komt”, zegt de fractievoorzitter.
Het betreffende meldpunt Zorg & Overlast, die de regie
heeft om zorg te organiseren en eventueel in te (laten)
grijpen als iemand een gevaar voor zijn omgeving is,
bleek niet op de hoogte van de situatie. De politie had
meldingen van het wangedrag van deze man niet door
gegeven aan het meldpunt. Problematisch daarbij is
dat als de politie haar privacy-protocol volgt zij belang
rijke informatie niet mag doorgeven.
Vlak voor de zomer heeft De Groenen daarom een
motie ingediend om meldingen van overlast verplicht te
maken. Deze werd door de hele raad gesteund. Het
Dagelijks Bestuur van West is bezig een nieuw conve
nant op te stellen. Zij gaat daarin specifieke afspraken
opnemen om de informatie-overdracht tussen politie,
GGZ en andere hulpverleningsinstanties en het meld
punt te verbeteren en mocht het nodig zijn dit pro
bleem aanhangig te maken bij het gemeentebestuur
van Amsterdam.
De Groenen vroegen niet alleen aandacht voor de vei
ligheid van de buurt, maar maakte zich ook zorgen
over de stigmatiserende werking die dit soort gewelds
incidenten heeft voor psychiatrische patiënten. “Als je
ervoor kiest om mensen met een psychiatrische ach
tergrond te resocialiseren is het van groot belang dat
mensen voldoende zorg en bijvoorbeeld een (verplich
te) dagbesteding krijgen”, geeft Ronald aan.
Voor de fractie van De Groenen was het de eerste keer
dat een motie door de hele raad werd gesteund. Ro
nald Schönberger benadrukt: “We hebben slechts één
zetel, maar zo zie je dat je als kleine oppositiepartij af
en toe toch echt het verschil kan maken.” .

Conferentie: Op naar een Onvoorwaardelijk BasisInko
men!
Zaterdagmiddag 29 oktober 2011 in de Kanunniken
zaal, Achter de Dom 7, Utrecht.
Een programma met interessante sprekers. Hun uit
eenlopende achtergrond - wetenschappelijk, econo
misch en politiek – belooft interessante discussie en
gevarieerde perspectieven op het basisinkomen, een
recht voor iedereen. Het onvoorwaardelijk basisinko
men kan het begin zijn van een betere samenleving.
Een land als Nederland kan het basisinkomen invoeren,
dat wil zeggen: de voorwaardelijke sociale zekerheid
vervangen door een onvoorwaardelijk basisinkomen:
echte bestaanszekerheid.
Met Basic Income Earth Network - BIEN kijkt de confe
rentie over nationale grenzen heen. Nederland is wel
het voornaamste doelwit van de conferentie. De vraag
is wat de politiek kan doen op weg naar een onvoor
waardelijk basisinkomen. De politieke weg naar het ba
sisinkomen was twintig jaar lang moeilijk begaanbaar,
maar nu lijkt het tij te keren. Terwijl de mondiale crisis
een nieuwe fase ingaat, kan de betekenis van het ba
sisinkomen, ook in Nederland, opnieuw duidelijk ge
maakt worden.
De conferentie wordt afgesloten met een forum van di
verse Nederlandse politici. De zaal kan dan volop mee
discussiëren.
Voorlopig programma: - onder leiding van Cees Grim
bergen 13.30 uur: Inloop (inschrijving, documentatie, film,voor
lichtingskraam; koffie en thee)
14.00 uur: Welkom, en aankondiging van de VBi-cam
pagne (Paul Freriks, oudvoorzitter VBi)
14.05 uur: “Is Basic Income the answer to the Precaria
t?” (Prof. Guy Standing, econoom, voorzitter Basis In
come Earth Network - BIEN)
Coreferent: Nele Lijnen (Senator België vanuit de basis
inkomen-partij Vivant)
14.35 uur: “Vindt Nederland zichzelf opnieuw uit met
een basisinkomen?” JanFrank Koers
Coreferent: Guido den Broeder (econometrist, be
stuurslid VBi)
15.00 uur: Pauze
15.20 uur: “Basisinkomen en ondernemerschap, vanuit
de praktijk gezien” Leon Segers (econometrist, ac
countant, lid VBi)
Coreferent: Reimund Acker (Vertegenwoordiger net
werk Grundeinkommen Duitsland)
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15.45 uur: Discussie van een forum van politieke partij
en met de aanwezigen (o.a. Emiel Roemer)
17.00 uur: Afsluitend woord door Michiel van Hasselt,
bestuurslid VBi.

De barometer
De Groenen hebben nu 68 leden en Gras heeft 14
abonnees.

Lidmaatschap
Lidmaatschap € 35
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
overmaking van uw contributie naar de Triodos Bank
rekening 19.85.28.051 ten name van De Groenen te
Utrecht.
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Landelijk secretariaat
Postbus 1251
3500 BG UTRECHT
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in
de raad van stadsdeel West in Amsterdam. Otto ter
Haar vertegenwoordigt De Groenen bij de Europese
Groene Partij.

Agenda
24 september 2011, 51e congres, Utrecht
29 oktober 2011, conferentie basisinkomen, Utrecht
11-13 november, 4e congres EGP, Parijs
24 maart 2012, 52e partijcongres
31 maart-2 april 2012, 3e Global Green Congress,
Dakar
22 september 2012, 53e partijcongres
5 maart 2014, verkiezing gemeenteraden
juni 2014, verkiezing Europees Parlement
4 maart 2015, verkiezing Provinciale Staten
13 mei 2015, verkiezing Tweede Kamer

Partijbestuur en partijcommissies
Partijvoorzitter (wnd) Otto ter Haar, otto@degroenen.nl
Bestuurslid Paul Freriks, paul@degroenen.nl
Bestuurslid Ronald Schönberger, ronald@degroenen.nl
Bestuurslid-webmaster: Jan van Delden, vandelden@
degroenen.nl
Kascommissie: Jan Breij, Anton Korthouwer
Geschillencommissie: Jacques de Coo, Michiel van
Hasselt, Rob Visser, Lydia Geijtenbeek (plv)
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