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Beleidsplan De Groenen 2012 – 2015 

De Groenen is een politieke partij. Het doel van de partij is het realiseren van het partijprogramma. Dit 

partijprogramma is vastgesteld en wordt gewijzigd door het partijcongres. Het belangrijkste middel om het 

partijprogramma te realiseren is door deel te nemen aan de politieke besluitvorming. Dit doen onze gekozen 

vertegenwoordigers in de organen waarin ze de partij vertegenwoordigen met name in stadsdeel West van 

de gemeente Amsterdam. We werken daarbij en daarnaast samen met gelijkgezinde partijen met name in 

de Europese Groene Partij (EGP) en met de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF). 

De partij streeft ernaar zijn deelname aan de politieke besluitvorming te vergroten door zijn aantal gekozen 

vertegenwoordigers te vergroten. Hiertoe nemen we deel aan verkiezingen. 

De plannen voor de periode 2012 – 2015 zijn om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 

maart 2014, de Europese verkiezingen van juni 2014 en de Provinciale Statenverkiezing van maart 2015. Bij 

de gemeenteraadsverkiezingen willen we in elk geval deelnemen in de gemeente Amsterdam en in de 

stadsdelen Zuid en West. Bij de Provinciale Statenverkiezing willen we in elk geval deelnemen in de provincie 

Noord-Holland. De ambitie is om deel te nemen aan verkiezingen in tien gemeenten en twee provincies. 

Hiertoe moet de partij geschikte kandidaten werven. 

De inkomsten bestaan uit jaarlijkse contributies van de leden, abonnementsgelden van de nieuwsbrief Gras, 

schenkingen boven de contributie, schenking op basis van een notariële akte, onkostenvergoedingen van de 

EGP, subsidie van de OSF, vergoedingen van de Stichting De Groenen Amsterdam in stadsdeel West, rente 

op spaarrekening, dividend op certificaten van aandelen Triodos Bank. 

De besteding van de fondsen wordt bepaald door het congres bij het vaststellen van de begroting. In de 

praktijk worden de middelen besteed aan de organisatorische kosten van de partij, de nieuwsbrief, de 

deelname aan de verkiezingen met name de waarborgsommen die daarvoor gestort moeten worden en de 

kosten van deelname aan de activiteiten van de EGP. Het partijbestuur beheert de middelen van de partij. 

Vastgesteld door het partijbestuur te Amsterdam op 21 april 2012 


