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Punt

Verslag

1

Opening en vaststellen agenda
Sietse opent de vergadering waarna een voorstelrondje volgt.
De agenda is vastgesteld.

2

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen

3

Verslag ALV d.d. 6 maart 2019
Irma: Er staat een typefout op pag. 1 onder ‘Mededelingen”: klimaatmats
behoort klimaatmars te zijn
Het verslag van de ALV van 6 maart 2019 is, met correctie van typefout,
vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag.

5

Jaarverslagen van de afdeling


Jaarverslag van de fractie

Greet: Is er iets aan beeldkwaliteit in de stad gedaan? ‘Vroeger’ was dat wel
een ding. Wim heeft de Welstandsnota gedaan: Er mag meer vrijheid zijn.
Maar hij mist nu het gevoel. Welstand en beeldkwaliteit in het centrum is
intakt, en elders is er meer vrijheid.
Greet: En Kirpestein? Wim: Daarvan geen beeldkwaliteitsplan gezien. Mogelijk
omdat het ‘buiten het centrum’ is (overkant van de Lawickse Allee/Ritzema
Bosweg).
Greet adviseert om van beeldkwaliteit een aandachtspunt te maken. Anton
onderstreept het. Merel herkent het wel. De fractie heeft daarom ook
uitgebreid gesproken over de supermarkt aan de Geertjesweg gesproken.

Jaap: Linkse onderwerpen mogen meer in beeld zijn. Erik-Jan: We hebben niet
veel hoeven bij te sturen, en wat we hebben bereikt is daardoor niet zo
expliciet vermeld. In het jaarverslag over 2020 wordt het explicieter.
Guido: Legt uit wat er is gedaan in het sociaal domein, zowel de activiteiten als
financieel. Dit jaar is er bijzondere aandacht in het kader van de Corona
problematiek. Hettie: Er staat veel groen, omgeving etc. op de raadsagenda,
maar weinig sociaal domein. Marisabel: Het gaat goed met het sociaal domein.
We willen vooral aandacht besteden aan wat niet zo goed gaat.
Erik-Jan: Er staat een lijst met onderwerpen in het jaarverslag. Om te
voorkomen dat het een erg lang jaarverslag zou worden moesten er keuzes
worden gemaakt bij de besproken onderwerpen.
Wim: Het jaarverslag is vooral gebaseerd op ‘Uit de raad’.
Irma: wat is er gebeurd met de Dreijen? Erik-Jan: Terechte vraag. Er zouden
meer kaders meegegeven moeten zijn. Daardoor kwam de participatie niet
van de grond. In de raad was er echter geen steun voor het meegeven van
meer kaders.
Discussie over Kortenoord en de ontsluitingsroutes (voor auto’s). Leidt dat niet
tot meer verkeersdrukte? Merel: Een extra uitvalsweg is nog niet onderzocht.
Als de verkeerdrukte te groot wordt, dan wordt er alsnog naar gekeken. ErikJan: 2 ontsluitingswegen is voldoende. Als de weg langs het parkje te druk
wordt, dan kan er een extra weg bij, en daar is al rekening mee gehouden.
Roel: Eigenlijk is er al een 3de weg, die ook veel wordt gebruikt: langs de
bedrijven/Nieuwe Kanaal.
Irma: Food Valley gaat vooral over ‘de mens’. Waar zijn de ecologische
criteria? Erik-Jan: Ecologie staat goed in de Strategische Agenda. We moeten
scherp zijn op de uitvoering. Wim: RES vindt niet plaats op het niveau van de
Regio Food Valley, maar op het niveau van gemeente, waterschap, etc. We
moeten dus op 2 gremia handelen. Erik-Jan: In de RES komt groen en
landschap niet prominent naar voren. Voor ons is het wel van belang, via de
Visie Buitengebied.
Marleen: Complimenten voor het jaarverslag. En complimenten voor de
veelzijdigheid.
Het jaarverslag van de fractie is vastgesteld.


Jaarverslag van het bestuur

Renaat: Er staan geen handtekeningen van de bestuursleden onder het
jaarverslag. Sietse: Dat pakken we op.
Greet: Waterschapsverkiezingen worden niet genoemd. Sietse: Volgende keer
doen we het wel.
Frans: Bij deze ALV is er een uniek situatie. Gewoonlijk wordt de begroting
besproken terwijl het jaar al is gestart. NU staat de begroting van het lopende
(2020) en komende jaar (2021) op de agenda. Greet: Vast en zeker omdat
Britta nu in het bestuur zit ;) Frans: Dat noteren we.
Frans: begroting 2020 niet zo spannend, Begroting 2021 fors hoger vanwege
TK2021 en aanloop naar GR2022

Renaat: vertegenwoordiging neemt toe. Hoe staat het dan met de afdrachten
naar de afdelingen? Frans: Het heeft geen gevolgen voor de begroting van
2020 en 2021. Renaat: Roept op tot meer actie richting landelijk.
Greet: De kosten voor acties, ledenavonden, etc. zijn laag. Is dat reëel
vanwege zaalhuur e.d.? Frans: We komen er mee uit. De zaalhuur is laag.
Boodschappen worden door het bestuur in de supermarkten gedaan. De
ledenavonden worden gehouden op initiatief van de fractie en de leden. Als je
meer ledenavonden wilt, dan gewoon met voorstellen komen.
Kascommissie: Positief oordeel, en de jaarcijfers zijn goedgekeurd. Decharge
wordt verleend.
De kascommissie bestond uit Jaap Schouls en Marian Stuiver
Het jaarverslag van het bestuur is vastgesteld.
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Rondvraag / W.v.t.t.k.
Jaap: De online raadsvergaderingen zij goed te volgen. Vraag aan het bestuur
of voor GroenLinks interessante onderwerpen onder de aandacht van de leden
gebracht kunnen worden. Sietse: Goed plan. Dat pakken we op.
Renaat: We kunnen digitaal meer met elkaar spreken. Bij Ecolo (in Vlaanderen)
gebeurt dat ook. Roel is het er mee eens. Britta hoopt dat we de
bijeenkomsten weer op kunne pakken. Sietse: laten we proberen om het via
video (online) te doen als het fysiek bij elkaar komen niet mogelijk is. Anne:
Het is fijn dat het nu weer fysiek kan. Indien mogelijk fysiek, niet teveel online.
Lange video conferenties zijn erg vermoeiend.
Sietse: benadrukt nogmaals dat de leden niet moeten schromen om themaavonden te organiseren. Het is niet alleen aan bestuur en fractie. Het bestuur
kan het dan faciliteren.
Tutku: We moeten nadenken over het verbinden van mensen.
Anne: Als voorzitter van AV Pallas ’67 is hij blij dat het Sport- en
Beweegakkoord is vastgesteld. Bewegen en gezonde voeding zijn immers erg
belangrijk.
Irma: in het verslag staat de Commissie Mensenwerk. Wat is er gebeurd met
de andere commissies, m.n. Strategie en Debat. Sietse: Deze is opgegaan in
het Team Communicatie.
Gabriël: Aandacht voor arbeidsparticipatie. (1) Er zijn 2 rapporten uitgebracht
over arbeidsparticipatie (Commissie Borstlap). Hij wil dat inbrengen in het
dossier Goed Werk. (2) Het gaat mis met vrijwilligerswerk. De organisatie glijdt
af, en hij ziet dat ook terug bij andere organisaties. Gabriël zal er iets over op
papier zetten.
Renaat: Groene burgemeester? Merel is commissielid en maakt zich sterk voor
een groene burgemeester. Het is echter ook afhankelijk van de sollicitaties.
Erik-Jan: landelijk is op de hoogte en zal ook lijntjes uitzetten. Merel: de
profielschets is er nog niet. Daar komt nog een debat over.
Anton: Duurzaamheid in Wageningen en relatie met WUR. Hoeveel WUR
kunne wij nog aan? Want WUR groeit en wil nog meer groeien. Dat drukt op
duurzame ontwikkeling: energie, wonen, vervoer. Is GroenLinks daar mee
bezig? Guido: We spelen nu in op het verbeteren va de dialoog met WUR, in
plaats van de standpunten verharden.

Erik-Jan: Er komen verkiezingen aan. Is het bestuur al bezig met de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022? Sietse: GR2022 staat op het vizier van
het bestuur.
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Ledenavond
De ALV wordt gesloten.
De Ledenavond volgt met:




Kennismaking met Leo Bosland, wethouder (opvolger van Lara)
Kennismaking met Thomas Vos, campagneleider
Financiële situatie van de gemeente: inleiding door Guido, en in gesprek
met de fractie.

Na afloop wordt nagepraat en geborreld in de stad.

