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Tien wethouders voor GroenLinks
De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor Groen-
Links in de provincie Groningen merkwaardig 
verlopen. We wonnen wat zetels en we verloren 
er iets meer. Van 36 in 2010 zakten we naar 31. 
Vanuit deze verzwakte positie kwamen we terug 
met tien wethouders in de colleges, wat een re-
cord is in onze geschiedenis. Er kan gespeculeerd 
worden over de achtergrond van dit succes (de 
verzwakte positie van de PvdA, onze goede rela-
tie met andere partijen, handig manoeuvreren of 
gewoon een beetje mazzel), maar het heugelijke 
feit ligt er.

Wie van ons gaan de gemeenten door de ko-
mende periode met bezuinigingen, herinde-
ling, en nieuwe gemeentelijke taken loodsen? 
In alfabetische volgorde: 
•	 Anneke Duit (Pekela)
•	 Annie Postma (Ten Boer)
•	 Bé Schollema (gezamenlijke wethouder 

met de PvdA in Loppersum)
•	 Henk Bakker (Zuidhorn)
•	 Herwil van Gelder (De Marne)
•	 Marc Verschuren (Winsum)
•	 Mariska Goeree (Slochteren)
•	 Mattias Gijsbertsen (Groningen)
•	 Oetra Gopal (Hoogezand-Sappemeer)
•	 Rien Honnef (Leek)

Grote lijn
Het bestuurlijk succes mag ons niet de ogen 
doen sluiten voor de grote lijn die in de ver-
kiezingsuitslag te vinden is. Weliswaar doen 
we het erg goed ten opzichte van de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2012, maar het is de 
vraag of dat de maatstaf moet zijn. 
Het slechte resultaat toen heeft voor een deel 
niets met GroenLinks te maken, maar met de 
PvdA die in de race met de VVD kiezers bij 
ons wegzoog. Dat zal de volgende keer niet 
meer gebeuren, want die partij is de weg goed 
kwijt.  
We hebben bij deze gemeenteraadsverkiezin-
gen 5 zetels verloren en zijn in belangrijke 

gemeenten uit de raad verdwenen. Dat 
maakt het daar moeilijk om bij de volgende 
verkiezingen terug te komen. 

Verliezen
Oldambt was ooit één van onze sterkste 
afdelingen, met jarenlange bestuursverant-
woordelijkheid. Nu wisten we na het tus-
sentijds vertrek van onze wethouder en 
twee raadsleden uit GroenLinks ondanks 
de inzet niet meer omhoog te krabbelen en 
verdwenen uit de raad. 
In Eemsmond zijn we met 4 % van de stem-
men onze 2 zetels kwijtgeraakt; in Menter-
wolde en Vlagtwedde verloren we één. 
In Pekela leidde de succesvolle samenwer-
king ter linkerzijde in de vorige periode met 
een zetel verlies toch weer tot een wethou-
derszetel. In Groningen was ook sprake van 
een zetel verlies, maar hier wist de fractie 
(sinds de val van Karin Dekker in 2012 in 
de oppositie) zich terug in het college te 
knokken. 
In Veendam zegde D66 de samenwerking 
op en van de twee zetels die we samen had-
den bleef er één over. Die ging naar D66 en 
leverde die partij een plaats in het college 
op. Dat dan weer wel. 

Stadskanaal
In Stadskanaal is het ondanks een goede 
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  GR 2006 GR 2010 GR 2010 TK10 TK12 GR2014 GR2014 GR2014

  zetels zetels % % % stemmen % zetels

Nederland 6,6 6,7 2,3 4 335
Groningen provincie 37 36 10,6 8,3 2,8 7,7 31
     
Appingedam 4,9 1,3
Bedum 6,5 2,6
Bellingwedde 2 1 9,7 5,5 1,4 493 11,6 1
Ten Boer 6,9 2,6 632 17,3 2
Delfzijl 4,4 1,1
Eemsmond 2 2 9,8 6 2 330 4 0
Groningen 5 5 12,4 12,6 4,6 8455 9,4 4
Grootegast 1 6,6 4 1,4 440 7,8 1
Haren 4 2 14,8 10,2 4,3 964 8,7 2
Hoogezand-Sappemeer 3 2 9,7 6,6 1,6 982 7,1 2
Leek 2 2 13,7 6,4 2 1264 15 3
Loppersum 2 2 13,8 8,2 2,9 573 11,1 2
De Marne 2 2 16,7 7,5 3 930 19,6 3
Marum 4,5 2
Menterwolde 2 2 11 6,3 1,6 326 5,8 1
Oldambt 2 6,8 5,7 1,2 486 2,8 0
Pekela 1 2 10,5 5,3 1,3 428 8,3 1
Reiderland 0 Gemeente opgegaan in gemeente Oldambt
Scheemda 1 Gemeente opgegaan in gemeente Oldambt
Slochteren (met D66) 1 2 13,7 6,9 2 1059 15,3 3
Stadskanaal 0   2,9 3.7 0,9 257 2 0
Veendam (tot 2014 met D66) 1 2 8,6 5.3 1,1 437 3,7 0
Vlagtwedde 1 2 9,7 5,3 1,6 482 7,2 1
Winschoten 3 Gemeente opgegaan in gemeente Oldambt
Winsum 2 2 12,4 9,3 3,1 829 11,8 2
Zuidhorn 3 3 18,4 7,5 2,7 1949 20,4 3

campagne met veel publiciteit weer niet gelukt om in de 
raad te komen. 

Winst
In sommige gemeenten deed GroenLinks het heel goed. 
Topper is Ten Boer waar we vanuit het niets twee zetels 
en een wethouder kregen. Maar ook in Leek gingen we 
vooruit: van twee naar drie zetels en een wethouder. 
In Slochteren is er een gezamenlijke lijst met D66 die 
van twee naar drie zetels ging. Mariska Goeree kwam 
als lid van GL  namens die combinatie in het college. 
In deze Wenakker een interview met haar. In De Marne 
wist GroenLinks ook een extra zetel (nu 3) te veroveren 
en bleef onze wethouder in positie. 

Stabiel
In de gemeenten waar we hetzelfde aantal zetels hielden 
ging dat in vier gevallen gepaard met stemmenverlies:  

Haren, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum en Winsum. 
In Bellingwedde, Grootegast en Zuidhorn werden stem-
men gewonnen ten opzichte van 2010.  Zuidhorn deed 
het zelfs uitstekend met meer dan 20%.  De wethouders-
positie die ons daar al jaren toekwam werd eindelijk re-
aliteit. Ook in Hoogezand-Sappemeer, Loppersum en 
Winsum was het bestuurlijk raak. 

Conclusie
We hebben het prima gedaan in de gemeenteraadsverkie-
zingen, maar er is geen reden op onze lauweren te gaan 
rusten. De tendens is naar beneden, terwijl onze con-
currenten SP en D66 een duidelijke groei doormaken.   
Die hebben geprofiteerd van het verlies van PvdA en de 
VVD, GroenLinks niet. Die tien wethouders is natuurlijk 
geweldig!

Henk de Weerd 



3

Wenakker

GROENLINKS Groningen

PS 2015, in één moeite door!

Terwijl de campagnes voor de Gemeenteraadsverkiezin-
gen en de Europese verkiezingen nog in volle gang waren, 
er druk geflyerd en gecanvast werd, waren de provinciale 
bestuursleden al weer aan de slag met de volgende verkie-
zingen. 

Het lijkt nog ver weg, maart 2015, maar er is al volop 
vergaderd, geschreven, en geconceptualiseerd op het 
Pand in Groningen en het Landelijk Bureau. Zag je ons 
in het weekend voor de Europese verkiezingen bloem-
zaad ter ondersteuning van de bijen uitdelen, diezelfde 
dag zaten we ’s ochtends al vroeg om de tafel over hoe 
GroenLinks zo goed mogelijk te profileren in de aanloop 
naar de Provinciale Statenverkiezingen.

Checklist
Misschien sta je er niet bij stil, maar er moet nogal wat 
geregeld worden voor deze verkiezingen door het pro-
vinciaal bestuur. Ten eerste dient er een programma-
commissie en kandidatencommissie te worden samen-
gesteld, én opdrachten voor deze commissies te worden 
geschreven. Commissies en opdrachten moeten vervol-
gens goedgekeurd worden door de leden tijdens een PLV. 
Het provinciaal bestuur is tevens verantwoordelijk voor 
het begeleiden van de commissies in hun werk en voor 
het waarborgen van een mooi en helder programma en 
een kandidatenlijst, waarover de leden moeten kunnen 
stemmen tijdens een PLV ongeveer een half jaar voor de 
verkiezingen. Ten slotte staan het samenstellen van een 
campagneteam en het bedenken van een campagne, met 
vooral veel opvallende activiteiten die GroenLinks goed 
op de kaart zetten, ook nog op onze checklist.

De schouders eronder
Op de PLV van 5 april is er een kandidatencommissie 
incluis opdracht en een programmacommissie geaccor-
deerd. Deze commissies zijn inmiddels aan het werk ge-
gaan. Nu is het de tijd om samen met al onze leden de 
schouders eronder te zetten! 

Verkiezingsprogramma
Heb je expertise die nuttig is voor ons verkiezingspro-
gramma? De programmacommissie kan altijd inhoude-
lijke bijdragen gebruiken. Op onze website staat meer 
over het tot stand komen van het programma en hoe je 
een bijdrage kunt leveren. 

Kandidaten
Geen campagne zonder kandidaten natuurlijk! Mis-
schien schuilt er een Statenlid in jou? We zijn ervan 

overtuigd dat er heel wat talent is in onze provincie. Trots 
waren we op onze kandidaten voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2014. Helaas kon niet iedereen aan de slag, 
maar wellicht kun je je talenten inzetten op provinciaal 
niveau. We horen graag van goede debaters met team-
geest, die enige kennis hebben van de provinciale beleids- 
terreinen, inzicht hebben in het politieke spel, en affini-
teit hebben met deze bestuurslaag. Op 19 augustus is er 
een informatieavond voor iedereen die geïnteresseerd is 
in het Statenlidmaatschap. Inloop, met een broodje, is 
vanaf 18u en om 18:30u begint het programma. Aanmel-
den kan bij groenlinks@provinciegroningen.nl.

Campagne
We zijn altijd op zoek naar mensen die ons helpen bij het 
vormgeven of uitvoeren van onze campagne. In de media 
klinken positieve geluiden over GroenLinks. Met zijn al-
len kunnen we die geluiden harder doen klinken. Lijkt 
het je leuk je in te zetten voor een succesvolle campagne 
in de provincie, die misschien wel zetelwinst oplevert? 
Campagnetijd is een bijzonder drukke, maar ook hele 
levendige en spannende periode. Het is echt de moeite 
waard om het eens van dichtbij mee te maken.
Ik kan niet wachten om nieuwe campaigners, kandidaten 
en andere actieve leden te ontmoeten! Samen maken we 
er een mooie en geslaagde campagne van! 

Kriebelt het?
•	 Aanmelden voor de campagne bij:

rhonnef@gmail.com 
•	 Voor meer informatie over het programma:

www.provinciegroningen. groenlinks.nl
•	 Informatie over de kandidaatstelling en de benodig-

de formulieren vind je op:
www.provinciegroningen.groenlinks.nl . 

•	 Je kunt ook contact opnemen met de bestuursme-
dewerker (groenlinks@provinciegroningen.nl) of de 
secretaris: maartjevroom@hotmail.com 

•	 Nieuwsgierig wat een Statenlid doet? http://provin-
ciegroningen.groenlinks.nl/node/111588

•	 Op andere wijze actief zijn, bijvoorbeeld binnen het 
bestuur? Email pb@groenlinksgroningen.nl

Elisabeth (Bea) Moolenaar
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Weblogs

Wat zijn de belangrijkste vragen de komende maanden waar gemeenten mee te maken krijgen als het gaat om de decen-
tralisatie van de jeugdzorg? Die vraag stond centraal op 25 mei. Een grote groep GroenLinksers die zich bezighouden met 
de jeugdzorg als raadslid, wethouder, Tweede Kamerlid of vanuit een andere professionele bril kwamen bijeen om hier 
met elkaar over te praten. 

Dag van de Jeugdzorg

De Statenfractie ziet kansen voor de transformatie van 
de jeugdzorg, maar heeft ook grote zorgen bij het proces 
van de decentralisatie. Hoe organiseer je de eerstelijns-
zorg op een goede manier en ondersteun je de vrijwil-
ligers die bij de nieuwe vorm van jeugdzorg een andere 
rol krijgen? Hoe zorg je ervoor dat iemand die nu zorg 
ontvangt na 1 januari dezelfde kwaliteit zorg blijft ont-
vangen? Hoe ga je om met wachtlijsten? Wat gebeurt er 
met de zorg voor kinderen zonder verblijfsvergunning?  
Een greep uit de vragen die naar voren kwamen. 

Groningen
Van de inwoners in Groningen wordt ongeveer 25 tot 
30% op één of meerdere manieren geraakt door de de-
centralisatie. Hoe vul je als gemeenteraadslid straks de 
controlerende rol in? Welke kaders zijn nu nog te stel-
len? Door hierover met elkaar in discussie te gaan en 
kennis uit te wisselen kunnen we als GroenLinks nu en 
in de toekomst een goede rol geven aan onze betrokken-
heid met het sociale domein. 

Rol Statenfractie
De komende maanden blijft GroenLinks in de Provin-
cie aandacht vragen voor een warme overdracht. Dit 
betekent voor de Statenfractie dat waar mogelijk over-
gedragen en losgelaten wordt zonder dat de kwaliteit de 
komende maanden afneemt. Ook blijven we aandacht 
vragen voor het belang van voldoende plekken in de 

pleegzorg. Daarnaast blijven we in gesprek met kleine 
aanbieders en zullen we hen zo veel mogelijk stimuleren 
gezamenlijk een geluid te laten horen. Belangrijk punt 
dat daarnaast speelt zijn de frictiekosten. Wie betaalt 
welk gedeelte hiervan? Dit steekspel tussen Rijk, provin-
cies en gemeenten is nog niet klaar. We volgen de ont-
wikkelingen op de voet, waarbij voor ons voorop staat 
dat de discussie over de frictiekosten niet ten koste gaat 
van kwaliteit en het perspectief voor medewerkers in de 
jeugdzorg.

Bezuiniging
Met de decentralisatie gaat een flinke bezuiniging ge-
paard. Dit betekent dat er werkgelegenheid verloren gaat. 
GroenLinks vraagt hier voortdurend aandacht voor. 
Wees pro-actief als gemeenten en ga hier nu mee aan de 
slag. Voorkom langdurige werkloosheid voor zover mo-
gelijk en ga nu met de betrokkenen om tafel om te kijken 
wat mogelijkheden zijn. 

Vervolg
In het najaar zal er een vervolg komen op deze eerste bij-
eenkomst over jeugdzorg.  
Wil je ook aanwezig zijn, of meer informatie? Stuur dan 
een mail naar g.van.galen@provinciegroningen.nl 

Gerda van Galen

http://www.statenlid.blogspot.nl/ http://gerdavangalengroenlinks.blogspot.nl/

GroenLinks Statenleden Nienke Homan en Gerda van Galen houden al sinds enige tijd een weblog bij over hun werk in 
de provinciale politiek. Niet alleen leuk om te lzen, maar ook inspirerend voor mensen die er over denken zich kandidaat 
te stellen voor de Statenverkiezingen van 2015. Je vindt de weblogs via www.groenlinksgroningen.nl. Je kunt ook rechts-
streeks gaan: 
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Mariska Goeree (31) ontvangt me in haar mooie, opge-
ruimde kamer in het gemeentehuis van Slochteren. Alles is 
nog een beetje wennen. Ze is nog maar amper wethouder. 
‘Alles is de eerste keer. De eerste raadsvergadering. De eer-
ste collegevergadering. Het eerste persmoment. De eerste 
opening.’ ‘Mevrouw de Wethouder’, noemt haar vriend 
haar tegenwoordig plagerig.

Ze is voorzichtig. Bijna onmerkbaar neemt ze bij elke 
vraag even de tijd. Elk antwoord komt er bedachtzaam 
uit. ‘Ik ben wel blij dat het eerste interview in de Wenak-
ker komt. Kan ik even wennen. Vanmiddag was er een 
lunch met de pers. Een journalist vroeg me meteen om 
wat zinnetjes voor de radio te zeggen. Helemaal niet 
moeilijk natuurlijk, maar toch wel goed dat ik het van 
tevoren niet wist.’ 
Goeree staat niet van nature graag in de belangstelling. 
Toch zal ze eraan moeten wennen. Sommige van haar 
portefeuilles (sport, cultuur, jeugd, toerisme) maken dat 
ze vaker in de krant zal staan dan haar misschien lief is. 
‘Schriftelijk ben ik beter dan verbaal. Wat je hebt gezegd, 
kun je achteraf niet meer uitgummen.’ 

Wethouder namens GroenLinks / D66
Goeree is natuurlijk niet helemaal onvoorbereid.  Vier 
jaar lang heeft ze in de raad gezeten in de gecombineerde 
fractie GroenLinks/D66. ‘We werken al acht jaar samen 
in één fractie. Dat is  altijd goed gegaan. Een deel van de 
verschillen tussen de partijen tekent zich vooral lande-
lijk af, maar lokaal kunnen we elkaar goed vinden. Als 
er een discussie is in gezamenlijke ledenvergaderingen, 
dan zien we de tegenstellingen ook niet per se via de par-
tijlijnen lopen.’
Toch had ze in haar eigen carrièrepad geen rekening ge-
houden met het wethouderschap. ‘Een paar weken voor 
de verkiezingen vroeg de fractievoorzitter of ik bereid 
was om wethouder te worden. Ik had daar nooit over 
nagedacht. En ik wou ook eerst de verkiezingsuitslag af-
wachten. We waren blij met de winst van GroenLinks/
D66 en toen ben ik serieus gaan nadenken. De derde 
kandidaat op onze lijst had echter ook ambities. We heb-
ben samen gekeken welke portefeuilles wij zouden wil-
len hebben en besloten om een keuze te  laten afhangen 
van de portefeuilleverdeling. Mijn lijstje bleek naadloos 
te passen.’

Leefbaarheid
Alle leden, in ieder geval die van GroenLinks, hebben 
positief gereageerd en hun steun uitgesproken. Dat was 
voor Goeree heel belangrijk. ‘Na de verkiezingen bleek 

Mariska Goeree: de eerste GroenLinks 
wethouder in Slochteren

dat handhaving van het oude college geen optie meer 
was. Gemeentebelangen werd de grootste partij en nam 
het voortouw. In de collegeonderhandelingen bleek dat 
er inhoudelijk heel veel overeenstemming was tussen de 
partijen die gewonnen hadden: behalve Gemeentebelan-
gen en GroenLinks/D66 ook de ChristenUnie. Natuurlijk 
heeft elke partij haar eigen stokpaardjes. Maar die stok-
paardjes stonden niet in de weg.’ De belangrijkste drijf-
veer van Mariska is de bevordering van de leefbaarheid 
in en de versterking van de dorpen. En dan met name 
met het oog op de komende herindeling. ‘De rode draad 
van het collegeprogramma, waar ik helemaal achter sta, 
is het geven van ruimte aan de burger. Loslaten in ver-
trouwen, zoals dat mooi heet.’ Ze is van plan om al het 
beschikbare geld, waar het ook maar vandaan komt, zo 
effectief mogelijk te benutten. 

Rustig politiek vaarwater
Mariska komt terecht in een raad waar de gemoederen 
nooit zo hoog oplopen. ‘Buitenstaanders zullen het in 
Slochteren heel saai vinden. Er is hier geen cultuur van 
op de man spelen en men is erg gehecht aan harmonie. 
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Diogenes
Hoe zou je een dropbox in het 
Nederlands moeten noemen? 

Dat vind ik prettig. Was de sfeer hier anders geweest, 
dan was ik er niet aan begonnen.’

Afscheid van de belastingtelefoon
Mariska is socioloog. Het wethouderschap sluit daar vol-
gens haar mooi bij aan. Van de ene dag op de andere 
moest ze afscheid nemen van haar baan bij de Belasting-
telefoon. ‘Dat was begonnen als een bijbaantje tijdens 
mijn studie, maar ik ben er ook na mijn afstuderen blij-
ven werken. Ik was daar de toeslagenexpert. En ja, in de 
beantwoording van vragen van burgers heb ik wel ge-
leerd hoe ik met weerstanden moet omgaan! Ik vond het 
een kick om een moeilijk gesprek om te buigen in iets 
positiefs. Wat ik daar ook geleerd heb, is dat je niet als 
persoon wordt aan gevallen, maar in functie. Die hou-
ding moet ik me ook hier aanmeten. Dat ik pats boem 
ontslag moest nemen werd me overigens van harte ge-
gund. Mijn leidinggevende wenste me alle succes en zei 
ook: “ik hoop dat ik je nooit weer zie.” Gelijk heeft ze: de 
eerste wethouder is al vertrokken, las ik net in de krant. 
Je daden liggen onder een vergrootglas, terwijl je zo ge-
makkelijk er wat kan uitfloepen.’

Eerste weken
De afgelopen weken is ze druk bezig geweest met haar 
inburgering. ‘De ambtenaren zijn echt geweldig. Als 
raadslid, en zeker als je daarnaast ook nog full time 
werkt, kom je ze niet echt tegen, maar ik heb ze nu 
enorm nodig. De ambtenaren hebben een grote infor-
matievoorsprong. Het is hier gelukkig een goede sfeer. In 
Slochteren zijn de lijnen nog lekker kort. De ambtenaren 
doen allemaal verschillende dingen. Dat heeft nadelen, 
maar zeker ook voordelen.’ 
Het hele college is eerst nog een paar dagen met een 
aantal ambtenaren op Schiermonnikoog geweest. Maar 
nu komt ze op stoom.  De eerste school is heropend en 
de eerste gesprekken met burgers heeft ze gevoerd. Alles 
staat in het teken van de eerste keer. Ze is zelfs begonnen 

met Twitteren. Dat hoort er ook bij. ‘Als raadslid had ik 
die behoefte helemaal niet… na dit interview in de Wen-
akker krijg ik misschien een paar meer volgers.’ (https://
twitter.com/MariskaGoeree)

Inspireren
Kortom, het is een beetje zoals ze het had verwacht. Ma-
riska neemt het zoals het komt. Wat wil ze over vier jaar 
bereikt hebben? ‘In ieder geval dat mensen weten waar ze 
moeten zijn als ze iets willen. En dat we op kleine schaal 
sterk zijn zodat we sterk het herindelingsproces in kun-
nen. We willen dat mensen hun eigen broek ophouden. 
Een voorbeeldje is het bijdragen aan de exploitatie van 
een vereniging. Dat doen we niet meer, maar we moeten 
die vereniging wel de goede ‘spullen’ meegeven: een goed 
sportveld of een goed verenigingsgebouw. Dat is iets waar 
het vorige college al mee begonnen is.’ 
Waar onderscheidt het nieuwe college zich dan van het 
vorige? ‘Het is inderdaad een doorgaande lijn, maar wij 
gaan er actiever mee verder. Niet alleen faciliteren, maar 
ook inspireren. Dat is de boodschap.’ 

Begonnen bij Dwars
Mariska Goeree is met haar 31 jaar behoorlijk jong. Ze 
woont, met haar partner, in Harkstede. ‘Nee, geen kinde-
ren, wel veel beesten.’ Van huis uit is ze Stadskanaalster. 
Toen ze begin 20 was, is ze lid geworden van GroenLinks. 
Vanwege de groene idealen en solidariteit. ‘Bij die ideeën 
voelde ik me thuis. Trouwens, ik ben bij Dwars begon-
nen. Dat was hartstikke leuk. Eerlijk gezegd leuker dan 
wat ik aantrof toen ik in Slochteren in de steunfractie 
actief werd. Dat had natuurlijk ook met de leeftijd te ma-
ken: ik vond (en vind) het leuk om erop uit te gaan en 
zag toen het nut van al die ambtelijke stukken bespreken 
niet zo in. Tegenwoordig doet de steunfractie gelukkig 
veel meer dan alleen maar volgen van wat er in de raad 
gebeurt.’

Nicolette Scholten

Groninger Dropbox
Voor GroenLinks gemeenteraads-
leden  en wethouders in de pro-
vincie Groningen is er sinds kort 
een dropbox. Het idee daarachter 
is dat zij daarin stukken plaatsen 
die voor andere raadsleden en 
wethouders van belang kunnen 
zijn. Het adres van de dropbox en 
het wachtwoord hebben zij inmid-
dels per mail ontvangen. 
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In Veendam verloor GroenLinks haar enige raadszetel. 
Met vijf actieve leden op de lijst kwam de vraag bovendrij-
ven: wat nu? Hoe houden we GroenLinks levend?

Theo Mooijman, vanaf het eerste uur het gezicht van 
GroenLinks zag de bui wel aankomen. Hij heeft een ei-
gen analyse waarom het GroenLinks na drie periodes 
met tenminste één zetel deze keer niet gelukt is om in 
de raad te komen. ‘Wij haalden in de vorige periodes 
wel altijd een zetel, maar slechts éénmaal een volle. We 
kunnen niet op tegen Gemeentebelangen, PvdA, SP en 
de plaatselijke VUK, van Pé Langen, de lieveling van de 
plaatselijke pers, qua campagnekracht en publicitaire 
aandacht. De ChristenUnie, D66 en de VVD merken dat 
ook.  Het herstel van GroenLinks na de desastreus ver-
lopen landelijke verkiezingen in 2012 is hier ter plekke 
nog niet voldoende geweest om de kiezers terug te win-
nen. En daarnaast heeft de naam GroenLinks bij som-
mige mensen altijd nog een negatieve klank in Veendam 
door associatie met een communistisch verleden. Wat 
wel goed uitpakt in Pekela is bij ons eerder een hinder-
paal. Wij zijn met vijf actieve leden, binnen een totaal 
ledenbestand van achttien, niet opgewassen tegen de 
grotere partijen die volop campagne hebben gevoerd. 
Zowel financieel als in menskracht bevinden we ons op 
een flinke achterstand. We verliezen ook veel potentiële 
kiezers, de jongere mensen, die elders in het land hun 
heil zoeken, omdat in dit krimpgebied geen banen te 
vinden zijn. Ik prijs mij erg gelukkig met de enkeling die 
achtergebleven is en actief binnen de partij wil zijn.’

Plannen voor de komende vier jaar
Theo is met zijn 69 jaar een oudgediende en met onder-

Is er leven na de raad?

De Wenakker gaat in de komende vier 
nummers aandacht besteden aan de 
vier afdelingen die geen zetel (meer) 
hebben in de gemeenteraad: Eem-
smond, Oldambt, Stadskanaal een 
Veendam. Hoe houd je een afdeling 
actief als er geen politieke verte-
genwoordignig meer is en vooral: 
hoe krijg je genoeg publiciteit om de 
volgende keer weer terug te komen?

steuning van oudste zoon Trevor, Mehmet Kocadag, Hei-
di Jonker en Sjoerd Gardien wil hij ook na het zetelver-
lies zich actief voor GroenLinks opstellen. Gezamenlijk 
zijn er in een pril stadium plannen ontwikkeld en ideeën 
geopperd om GroenLinks in Veendam levendig te hou-
den. Theo is plaatselijk een bekend figuur, die niet alleen 
raadslid was, maar ook regelmatig schaak-evenementen 
organiseert, stadswandelingen houdt en veel tijd steekt 
in de radiozender van Veendam. De laatste functie geeft 
hem de mogelijkheid om de raadsvergaderingen en com-
missies te blijven volgen. Nu hij geen raadslid meer is, 
kan hij zich op dat terrein vrijer bewegen, hij heeft geen 
dubbele pet meer op. Naar aanleiding van actuele discus-
sies in de raad, zal op gepaste momenten één van de vijf 
genoemde GroenLinks-leden gebruik maken van het (in)
spreekrecht om hun eigen standpunt naar voren te bren-
gen. Daarnaast zullen ze naar buiten treden en de buurt- 
en wijkactiviteiten blijven bezoeken. De gemeentelijke 
griffie moet GroenLinks dan wel in de mailing voor 
raadsleden meenemen, om hen op de hoogte houden van 
de diverse bijeenkomsten. 
In de plannen van het vijftal actieve GroenLinks-leden 
komt ook het idee voor om zich  kandidaat te stellen voor 
andere gremia als het waterschap (Theo en Sjoerd) en de 
provinciale verkiezingslijst (Mehmet en Trevor). Heidi 
is een goed fotografe en wil een beeldbank opzetten via 
internet. Dit valt binnen het hoofdstuk: sociale media, 
waarin een goede opbouw mogelijk moet zijn. Theo is 
voorzitter van de regionale vergaderingen (GroenLinks-
Oost) en wil zolang zijn gezondheid het toelaat daarmee 
doorgaan. Hij wil wel in overleg met  gemeente om toe-
gang te kunnen houden tot het gemeentehuis, waar de 
vergaderingen tot dusver vaak plaatsvonden. Sjoerd gaat 
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Op 18 maart 2015 zullen er –na ruim 6 jaar - weer nieu-
we waterschapsverkiezingen zijn. Ondertussen geen on-
bekende datum omdat dan ook de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten plaatsvinden. Door het combineren 
van beide stemmingen wordt verwacht dat de opkomst 
verhoogd zal worden. Laten we dat hopen! 

Het spreekt vanzelf dat er de komende tijd ook lijsten 
met kandidaten voor de waterschapsverkiezingen zul-
len worden samengesteld. Voor de provincie Gronin-
gen zijn dat de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze 
en Aa’s en (voor een heel klein deel in het westen) Wet-
terskip Fryslân. GroenLinks en D66 komen niet zelf 
uit met een lijst voor de waterschappen, maar steunen 
evenals in de vorige bestuursperiode de lijst van Water 
Natuurlijk. Water Natuurlijk heeft in Noorderzijlvest 4 
zetels evenals in Hunze en Aa’s. In Wetterskip Fryslân 
heeft Water Natuurlijk 3 zetels.  

Schoon water is voor alle leven van wezenlijke waarde. 
Het waterbeheer bepaalt voor een deel de samenstelling 
van de waterkwaliteit en zeker ook de natuurwaarden in 
en langs het water. Daarnaast speelt water als grondstof 
voor ons drinkwater een grote rol voor onze gezondheid. 
In de landbouw is water noodzakelijk voor de groei van 
de gewassen. Water moet dan ook duurzaam worden 
beheerd. Dat betekent bovenstrooms vasthouden, zo 
lang mogelijk benedenstrooms bergen en zo laat moge-
lijk afvoeren. En dan met waterpeilen die de natuurlijke 

zich inzetten om contacten op te bouwen via de opzet 
van een denktank, waarmee naar buiten getreden kan 
worden en waarmee meer mensen politiek betrokken 
kunnen raken. Er is nog geen vastomlijnd plan wanneer 
naar buiten getreden moet worden, maar er zal zorgvul-
dig mee omgesprongen worden.

Nadelig gevolg van zetelverlies 
Door het gemis aan directe deelname in de raad zijn er 
geen inkomsten meer, terwijl de uitgaven –bankkosten 
(zakelijke rekening bij de Triodos) en ledenvergaderin-
gen (minimaal 1x per jaar – gewoon doorgaan. 
Theo zou heel graag zo snel mogelijk willen fuseren met 
andere GroenLinks-afdelingen, die via de gemeentelijke 
herindeling toch bij elkaar gevoegd zullen gaan worden. 
Maar zolang er nog geen knopen doorgehakt worden in 
Zuidoost- Groningen blijft de vraag open tot wie Veen-
dam zich moet richten. Voortgang in de herindeling is in 
zijn ogen zeer belangrijk voor enkele maatschappelijke 

organisaties waaronder dus ook voor de GroenLinks af-
deling.

Maatschappelijk contact blijven behouden 
Alle geplande activiteiten zijn erop gericht om de ko-
mende jaren toch contact te blijven houden met de maat-
schappelijke en sociale ontwikkelingen in Veendam en 
omgeving. Daartoe moet de afdeling zich richten op con-
crete thema’s en doelstellingen, zodat met behulp van een 
structuur de raadsloze periode de goede bedoelingen niet 
wegebben maar overeind blijven. Een herindeling en een 
fusering met andere gemeentes zou meer armslag geven, 
maar of Veendam GroenLinks in haar opzet gaat slagen? 
Het lijkt de redactie van de Wenakker een goed idee om 
over een jaar of twee de stand van zaken in Veendam 
opnieuw te beschrijven. Welke van de positieve voorne-
mens zijn gerealiseerd en in hoeverre is de GroenLinks 
afdeling levendig gebleken? We zijn benieuwd en wensen 
de mensen in Veendam veel succes.  

Ger Zuiderveen

Waterschapsverkiezingen in 2015

seizoensvariatie benaderen. Daar heeft de waterkwaliteit 
baat bij én alle planten en dieren in de levensgemeen-
schappen. Helaas is het huidige waterbeheer vooral afge-
stemd op de functie landbouw, waardoor de waterkwali-
teit en de natuurkwaliteit ver onder de maat zijn. Water 
Natuurlijk staat waterbeheer voor dat veel meer rekening 
houdt met natuurbelangen. Dat is bovendien ook nog 
eens goedkoper. Het is dus niet vanzelfsprekend zijn dat 
de lasten voor de burgers steeds toenemen en die van de 
landbouw alsmaar dalen. 
De stem van GroenLinks mag dan ook bij de belangen-
afwegingen best worden gehoord in waterschapsland! Er 
valt nog veel te winnen. 

Heb je belangstelling voor het bestuurswerk in één van 
de waterschappen, wil je er meer van weten of wil je je 
opgeven voor een plaats op de kandidatenlijst? Neem dan 
contact met mij op.
Aart Jan Langbroek, fractievoorzitter Water Natuurlijk in 
waterschap Hunze en Aa’s. 
Mail: aj.langbroek@xs4all.nl of telefoon 06-12529661. 
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De gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar gaf een wisselend resultaat in 
onze provincie. Van verlies, in sommige gevallen zelfs dermate dat we geen raadszetel 
wisten te bemachtigen, tot mooie winst. En wat die winst ons heeft gebracht is inmid-
dels duidelijk geworden: collegedeelname in verschillende gemeenten. 

Rien Honnef voorzitter af

Zo ook in de gemeente waar ik 12 jaar raadslid was.  De 
verwachting was, want zo gaat het al ‘eeuwen’, dat er toch 
wel weer voor de zittende coalitie gekozen zou worden. 
Maar het bleek anders te gaan. Na anderhalve week in-
formatie besloot het CDA in zee te gaan met de PvdA en 
GroenLinks. Een nieuwkomer in het college in Leek dus. 

Beoogd wethouder
Zo kwam het dat ineens al mijn aandacht werd opgeslokt 
door college-onderhandelingen en ik de beoogd wet-
houder was. Dan moet je keuzes gaan maken. Kan ik het 
voorzitterschap van het Provinciaal bestuur van Groen-
Links Groningen nog wel op mij nemen? Het bestuur 
verkeerde in de gelukkige omstandigheden opvolging 
klaar te hebben staan en dus was de keuze snel gemaakt; 
stoppen. Maar wel op een beetje een raar moment, zo 
net voor een Provinciale Ledenvergadering. Ik kon er 
door alle beslommeringen niet eens meer bij aanwezig 
zijn.  Jammer? Ja, zo heb ik het wel ervaren. 

Terugblik
Ik kijk terug op een hele mooie periode in het Pro-
vinciaal bestuur. Eerst als secretaris, met Pieter van 
Niekerken als voorzitter, en later zelf als voorzitter. 
Bijna drie jaar geloof ik. En in die jaren heb ik veel 
mooie momenten voorbij zien komen. De verschil-
lende verkiezingen bijvoorbeeld. Op pad met de men-
sen, de latere Statenleden en zelfs een Gedeputeerde.  
Of die keren dat we landelijke politici mochten ontvan-
gen en rond konden leiden langs de verschillende on-
derwerpen in de Provincie. Bijvoorbeeld de kolencen-
trale, de CO2 opslaglocaties, de gebieden waar natuur 

plaats zou moeten maken grootschalige woningbouw, 
of de Onlanden. En niet te vergeten de prachtige aftrap 
voor de Provinciale Statenverkiezingen 2011 in Forum 
Images.
 Natuurlijk waren er ook de mindere momenten. Dezelf-
de kolencentrale en de daaropvolgende ledenvergade-
ring. Een heel goed bezochte ledenvergadering met felle 
discussie, de democratie binnen een partij.  Ik kijk er met 
veel plezier op terug. 
Heel waardevol waren de momenten dat je als bestuur 
geroepen bent bij problemen binnen lokale afdelingen. 
Soms lukte het je om samen met de mensen er weer wat 
goeds van te maken, soms ook niet. Afdelingen zijn auto-
noom, en dat is maar goed ook. Politiek draait om men-
sen, en als Provinciaal bestuur kun je alleen maar probe-
ren te verbinden. 

Campagneleider
Er breekt weer een nieuwe periode aan op weg naar de 
verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dit keer die van 
2015. Een mooie klus. Als voorzitter ben ik gestopt, maar 
als bestuurslid wil ik nog wel even door gaan. Met ‘slechts’ 
één doel; het leiden van de campagne naar die datum in 
maart 2015.  Mooie momenten, minder mooie momen-
ten, maar vooral het ontmoeten van heel veel mensen, en 
ik hoop dat in de toekomst te blijven doen.  Stoppen als 
voorzitter, maar een mooi begin aan iets nieuws. Ik hoop 
iedereen nog vaak tegen te komen. En de nieuwe voorzit-
ter… ik wens haar heel veel succes en net zoveel plezier 
als dat ik er aan heb mogen beleven.

Groet, Rien Honnef

 
Een wethouder die namens twee partijen in het college zit: het komt sporadisch voor. Natuurlijk kennen we de wethouders 
namens gecombineerde fracties (Mariska Goeree, wethouder namens de fractie Groenlinks/D66 en elders in de Wenakker 
aan het woord,  is een actueel voorbeeld), maar een gedeelde wethouder? 

Gedeelde wethouder in Loppersum

In Loppersum is sinds kort een wethouder aan het werk, 
namens zowel de PvdA als GroenLinks. Bij de college-
onderhandelingen is GroenLinks nadrukkelijk vanaf het 
begin betrokken geweest. Tot en met de vorming van het 

nieuwe college waarvan drie wethouders deel uitmaken. 
De PvdA-kandidaat Bé Schollema kreeg de steun van 
GroenLinks. Dirk van Impe, fractievoorzitter Groen-
Links: ‘Men noemt het wel gedogen, maar het is meer 
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Hoe verder met Wajongers?

dan dat. Bé was bereid zich te profileren als ‘gedeelde’ 
wethouder, niet als gedoogde wethouder.’ De vier par-
tijen die elkaar inhoudelijk goed konden vinden (het 
CDA, de CU, de PvdA en GroenLinks) besloten met el-
kaar verder te gaan. Maar vier wethouders met een klei-
ne aanstelling, dat werkt natuurlijk niet als je een sterk 
bestuur wilt. En een sterk bestuur is nodig, gezien wat er 
op de gemeenten afkomt. Daarom is gekozen voor drie 
wethouders, van wie twee fulltimers. En Bé Schollema 
lag voor GroenLinks voor de hand. ‘Hij is jong (34 jaar), 
ambitieus en gedreven. Tijdens de laatste raadsperiode 
hebben we ervaren dat er veel is dat ons bindt’, aldus Van 
Impe. 

GroenLinkse onderwerpen
Ook belangrijk was natuurlijk dat GroenLinks een vin-
ger in de pap kreeg, wat betreft de inhoud van het col-
legeprogramma. Typisch GroenLinkse onderwerpen 
hebben een prominente plek gekregen: duurzaamheid, 
in stand houden van het minimabeleid, het uitrollen van 
een slim energienetwerk (smart grid) om minder afhan-
kelijk te worden van gas als bron van energie, zelfs (een 
onderzoek naar) diftar staat weer op de agenda en extra 
aandacht en een budget voor het voorkomen van kin-
derarmoede.
Op de eerste ledenvergadering van GroenLinks was Bé 
Schollema aanwezig. Logisch, want hij liet zich al snel 
plaatselijk lid maken van GroenLinks. Het plaatselijke 
lidmaatschap is een constructie waarmee de afdeling 
DAL (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) meer men-
sen aan zich bindt dan alleen degenen die ‘officieel’ lid 
zijn. Met succes. Bovenop de 76 landelijke leden kan de 
afdeling dus nog bogen op 15 plaatselijk leden, die net 

als de eerste groep worden betrokken bij alle lokale acti-
viteiten en informatieverstrekking. 
Hoe gaat het gedeelde wethouderschap nu in de praktijk? 
Van Impe: ‘De fracties gaan waar het kan samenwerken. 
We zullen bijvoorbeeld onderling de taken verdelen. 
Met vier mensen kun je meer dan met twee. Ook zijn er 
gezamenlijke fractievergaderingen, waarbij Schollema 
natuurlijk ook uitgenodigd wordt. Maar tijdens de co-
alitieonderhandelingen en de eerste coalitieoverleggen 
hebben we ook duidelijk aangegeven dat we het recht 
willen behouden onze afwegingen in de raad te maken.’

Nicolette Scholten

Mike (17) wil werken, wie begeleidt hem? Hiermee opent een pagina’s groot artikel van Trouw begin juni.  Aanleiding 
voor het artikel zijn moeilijk lerend jongeren die straks niet meer in de Wajong komen maar samen met mensen uit de 
bijstand en de werkvoorziening in één grote gemeentelijk aangestuurde poel vallen. Voor jongens als Mike is het straks de 
verantwoordelijkheid van de gemeenten om passend werk te vinden. In het Dagblad van het Noorden verklaart minister 
Plasterk dat ‘kwetsbare burgers het best af zijn bij de gemeente’. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente een oplossing op 
maat kan bieden. Een mooi uitgangspunt, maar hoe doe je als gemeente als je al met grote werkeloosheidsproblematiek 
zit? Kun je daadwerkelijk passend werk voor deze jongeren garanderen?

Hierover sprak VNO-NCW Noord in februari al twijfels 
uit. De gemeenten zijn volgens de werkgeversorganisatie 
de afgelopen periode vooral druk geweest met de verkie-
zingen en het vormen van nieuwe colleges. VNO-NCW 
vraagt zich af gemeenten in het Noorden in januari klaar 
zijn voor de grote vraagstukken die komen. Ook bena-
drukken zij dat de ijle economische infrastructuur in 

het Noorden het moeilijk maakt werk te garanderen en 
verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen. Volgens 
VNO-NCW is maatwerk nodig. Pas als dat goed geregeld 
is zijn ondernemers volgens de voorzitter enthousiast te 
maken voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicap-
ten.  GroenLinks herkent zich in de zorgen en twijfels van 
VNO-NCW Noord op dit punt. 
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Column
De verzorgingsstaat

Mijnheer Jansen is niet alleen een lezer, maar ook een muzikant. 
Muziektheorie,  dat leek hem een mooie combinatie in de tijd dat 
hij nog te weinig van de wereld wist, maar zich er wel volop in 
wilde storten. Muziektheorie leek hem zoiets als natuurkunde: de 
theorie achter de muziek. De geheimen ervan ontraadseld, zoals 
de zwaartekracht verklaart waarom alles naar beneden valt. Maar 
muziektheorie bleek niet de theorie áchter de muziek, maar de the-
orie ván de muziek. Het is niet meer dan de uitleg van de manier 
waarop mensen met georganiseerd geluid omgaan. Niet het weten-
schappelijk fundament, maar de beschrijving van de praktijk. 
Zoiets geldt volgens mijnheer Jansen ook voor de economie. On-
danks veel discussie over vragen als ‘waar de geldelijke waarde van 
de dingen nu eigenlijk vandaan komt’ is het eigenlijk niet veel meer 
dan een ver doorgedacht systeem van boekhouden.  En daar zijn 
dan weer honderden meningen en theorieën over.  Het is niet de 
theorie áchter de economie, maar de theorie ván de economie. Tot-
dat David Graeber op het toneel verscheen. Geen econoom, maar 
een antropoloog: iemand die bestudeert hoe mensen in verschil-
lende tijden en culturen hun leven inrichten. 
Mijnheer Jansen heeft Graebers boek Schuld. De eerste 5000 jaar  
met rooie oortjes gelezen. Eindelijk iemand die in de wetenschap 
die onze maatschappij bepaalt tot op de bodem gaat. Volgens Grae-
ber bestaat de basis van ons economisch systeem uit het feit dat 
sommige mensen moeten lenen om te overleven. Dat was de oplos-
sing voor een probleem dat ontstond met de arbeidsverdeling.  Niet 
iedereen produceerde in het oude Mesopotamië zijn eigen voedsel 
en dus moesten de boeren meer produceren dan voor eigen ge-
bruik. Dat vereiste een groter bedrijf en meer zaaigoed. De verkoop 
van voedingsmiddelen zit aan het einde van het proces, en om het 
proces op te starten en zelf niet te verhongeren moesten boeren le-
nen en met rente terugbetalen. Wie niet kon betalen verdween met 
vrouw en kinderen in de slavernij. Vanaf het allereerste begin was 
het schuldsysteem er één van ongelijkheid in macht en welvaart. 
Dat maakt Graebers inzichten in de ogen van mijnheer Jansen zo 
interessant. Als je begrijpt hoe iets werkt, kun je het veranderen. 
Een eerlijke verdeling van kennis, macht en inkomen wordt dan 
mogelijk. 
Graeber laat zien de arme mensen in de twintigste eeuw door or-
ganisatie in partijen en vakbonden kans zagen hun positie te ver-
beteren: de verzorgingsstaat was daarvan het resultaat. De afbraak 
ervan begon al eind jaren zeventig. De productiviteit bleef stijgen, 
maar de lonen bleven op hetzelfde peil. Dat betekent dat de resul-
taten van de economische groei niet meer eerlijk verdeeld werden, 
maar vooral terecht kwamen bij aandeelhouders. Dat had ook ge-
volgen voor de overheid, want die zag haar inkomsten uit de belas-
ting teruglopen en begon met het opruimen van wat plotseling als 
luxe werd gezien: de verzorgingsstaat. Het eindpunt van dat proces 
hebben we nu ongeveer bereikt.
Mijnheer Jansens vakantietip: neem Graeber mee in de koffer. 

Henk de Weerd 

De rol van gemeenten
Niet alleen moeten gemeenten toegerust zijn 
om jongeren te ondersteunen bij het vinden 
van werk, ook moeten ze werkgevers gaan 
benaderen. In de huidige landelijke afspra-
ken krijgen mensen met een arbeidshandicap 
voorrang. Hiermee bestaat het gevaar dat er 
verdringing op de arbeidsmarkt gaat plaats-
vinden. Ook moeten gemeenten keuzes gaan 
maken hoe ze het beschikbare budget, na de 
flinke bezuiniging die Den Haag hen oplegt, 
eerlijk verdeeld wordt over het totaal van de 
werkzoekenden. In een economisch kwetsba-
re regio als Oost-Groningen met veel faillis-
sementen en een kwetsbare infrastructuur is 
het lastig extra banen te creëren voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Zorgelijk
GroenLinks maakt zich zorgen om het toe-
komstperspectief voor jongens als Mike. 
Hoe voorkom je dat als in januari blijkt dat 
de baangaranties waar het Rijk over spreekt 
toch niet gegeven kunnen worden en mensen 
langdurig op de bank of erger eindigen?

Rol provincie
De Statenfractie onderstreept het belang van 
werkgelegenheid voor iedereen, en vraagt 
het College van Gedeputeerde Staten (GS)
daarom voortdurend naar de inzet van pro-
vinciale middelen om de arbeidsmarkt in 
Groningen te versterken. Voor mensen met 
een arbeidshandicap zou social return on in-
vestment een oplossing kunnen zijn.  Daar-
bij worden bedrijven die voor de provincie 
werken afhankelijk van de grootte van de op-
dracht verplicht een percentage  van de op-
brengst in te zetten voor het in dienst nemen 
van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  
Uit de meest recente brief van GS blijkt dat 
er vooral goede wil is, maar dat in de prak-
tijk de directe plaatsing van bijzonder moei-
lijk lerende jongeren vaak nog tegenvalt. Dit 
baart de fractie zorgen voor de gang van za-
ken na 1 januari. Vraagstukken op het gebied 
van werkgelegenheid en kansen voor mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt zijn vraag-
stukken die zowel in de gemeenteraden als in 
Provinciale Staten thuis horen. De fractie zal 
zich hier in Provinciale Staten blijven inzet-
ten. 

Gerda van Galen
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n.homan@provinciegroningen.nl 
 
Harrie Miedema: 06 43748917 
harrie.miedema@zonnet.nl 
 
Gerda van Galen: 06 49753210 
g.van.galen@provinciegroningen.nl 
 
Herman Folkerts (burgerlid): 06 22393290 
hfolkerts-t@telfort.nl
 
Provinciaal bestuur  
 
Elisabeth Moolenaar (voorzitter): 06 41768573 
moolen@brandeis.edu 
 
David van der Kellen (penningmeester): 050 4061994 
vdkellen@hotmail.com 
 
Maartje Vroom (secretaris): 06 47854742 
maartjevroom@hotmail.com 
 
Job de Bruijn: 050 5891568 
jobdebruijn@gmail.com 
 
Henk Klabbers 050 4062954 
hklabbers@noordmaat.nl

Rien Honnef: 0594 517 731 
rhonnef@hetnet.nl 
 
Adres GroenLinkspand 
Coehoornsingel 87,  Groningen

Website
www.groenlinksgroningen.nl

Retour- en redactieadres
Statenfractie GroenLinks 
Turfsingel 83 
9712 KL Groningen 
050 316 45 68 
groenlinks@provinciegroningen.nl

Kopij is van harte welkom op het bovenstaand  
redactieadres. Deadline:  15 september 2014

dinsdag 19 augustus
Voorlichting Statenlidmaatschap
Provinciehuis, Martinikerkhof 12, Groningen
18:00 - 21:00 uur
Voor broodjes wordt gezorgd

Zaterdag 27 september
GroenLinks Discussie Humanitaire hulpverlening
GroenLinks pand, Coehoornsingel 87, Groningen
10:00 uur – 15:00 uur

1 november 2014 
Deadline Amendementen provinciaal verkiezingsprogramma

November 2014
Provinciale ledenvergadering over statenverkiezingen

Landelijke discussies provinciaal 
georganiseerd

De partijraad heeft al vele veranderingen ondergaan: de laatste 
taak was het organiseren van discussies over landelijke thema’s. 
Die taak is door een beslissing van het congres overgegaan naar 
de provinciale besturen. Om meer leden de kans te geven deel te 
nemen aan deze discussies worden ze decentraal georganiseerd. 
De eerste in een hopelijk lange reeks gaat over ‘humanitaire hulp-
verlening’. Met andere woorden: wat kan en mag volgens Groen-
Links Nederland internationaal  doen om in crisisgebieden hulp 
te bieden? 
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de provinciale bestu-
ren van Drenthe, Friesland en Groningen en alle leden in die pro-
vincies worden er voor uitgenodigd. De discussie is op zaterdag 
27 september in het GroenLinks pand aan de Coehoornsingel 87 
te Groningen en duurt van 10 tot 15 uur. 

Provinciaal bestuur, Statenfractie en de redactie van de Wenakker 
wensen iedereen een prettige zomervakantie!


