
Jaarplan GroenLinks Provincie Utrecht 2021 

1. Inleiding 

GroenLinks in de provincie Utrecht is nog nooit zo groot geweest! In de Staten, 
steden en dorpen, maar ook online en (tot voor kort) op straat. We hebben ruim 
4500 leden waarvan een groot deel actief en betrokken. Door onze posts te liken
of delen, de buurt groen te houden, mensen met formulieren te helpen, 
aandacht te vragen voor uitsluiting, als raads- of Statenlid, wethouder, 
gedeputeerde of in een bestuur. Dat heb ik altijd het mooiste gevonden aan 
GroenLinks: de prachtige mensen die je tegenkomt. 

Door al die inzet en energie en omdat we het verhaal van deze tijd vertellen, zijn 
we inmiddels een machtsfactor van belang geworden. In vele gemeenten een 
van de of zelfs dé grootste partij. In de provincie zijn we leidend in een 
duurzame en sociale coalitie die letterlijk nieuwe energie aan Utrecht geeft. We 
hebben een deskundig en bruisend team in de staten die het bestuur en ons 
profiel scherp houdt. 

De provinciale afdeling heeft als bijzondere taken: 

 deelname aan de provinciale en gemeentelijke verkiezingen stimuleren;
 samenwerking tussen afdelingen stimuleren;
 het op verzoek ondersteunen van afdelingen;
 bemiddeling bij geschillen binnen of tussen afdeling(en). 

Op al deze taken is het afgelopen jaar inzet gepleegd. Ook heeft de provinciale 
afdeling een bemiddelende rol gespeeld in het verschil van mening tussen het 
landelijk bureau en enkele afdelingen die samenwerken in een 
combinatiefractie. Het heeft de voorkeur van landelijk dat afdelingen zelfstandig 
als GroenLinks deelnemen aan de verkiezingen. Voor de naamsbekendheid en 
koppeling van die naam met groene en progressieve politiek. In een aantal 
afdelingen wordt soms al meer dan tien jaar samengewerkt met de PvdA. 
Daardoor ontstaat lokaal meer politieke invloed (zetels) en organisatiekracht. 
Deze verkiezingscyclus is er voor een aantal afdelingen wat lucht ontstaan. Maar 
het verschil van mening blijft bestaan. 

Inclusie en diversiteit heeft het bestuur aan het begin van deze periode als 
topprioriteit geformuleerd. Een streven dat alleen maar in belang is 



toegenomen. Willen we waardenvol en van waarde blijven, dan is cruciaal dat 
ons verhaal, onze organisatie en onze representatie inclusiever worden. De 
werkgroep Inclusie en diversiteit, met deskundige bijdragen vanuit de provinciale
fractie, Utrecht stad en lokaal, verwacht in het voorjaar met aanbevelingen te 
komen: concrete stappen om dat doel zichtbaar dichterbij te brengen.

Ook is dit jaar verder gebouwd aan onze interne organisatie en de rolverdeling 
tussen provinciaal en landelijk. Voor 2021 houden we de bestaande prioriteiten 
aan, nader ingevuld met acties.  In dit plan geven we daarop een toelichting. 
Iedere portefeuillehouder wordt ‘eigenaar’ van een aantal doelen, die zowel per 
bestuurslid als voor het gehele bestuur voldoende concreet en haalbaar zijn.  

Tot slot: corona. Het virus heeft een enorme impact op onze levens. Ook politiek 
bedrijven, campagnevoeren en samenkomen als afdeling, moet grotendeels 
digitaal. Het bestuur is er bij begroting en jaarplan vanuit gegaan dat in de loop 
van 2021 weer fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn. 
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2. Prioriteiten 

Aan onderstaande prioriteiten willen we het komende jaar verder bouwen. 
Daarbij doen we liever minder goed, dan meer half. Afstemming met fractie, 
afdelingen, landelijk bureau en achterban is uitgangspunt. 

 Inclusie en diversiteit
Bijdragen aan een meer inclusieve partij, die een betere afspiegeling 
vormt van onze diverse samenleving en waarin meer mensen zich 
herkennen; in organisatie, representatie en verhaal.  

 Scouten
Versterkte inzet op het scouten van nieuw (divers) talent. Met name voor 
toekomstige statenleden, raadsleden, wethouders en gedeputeerde(n), 
maar ook bestuursleden of enthousiaste leden die aan incidentele 
projecten/in werkgroepen willen bijdragen. 

 Organisatie en netwerk 
Bouwen aan een interne organisatie die professioneel, daadkrachtig en 
integer is. Bouwen aan GroenLinks als netwerk, waarin we elkaar beter 



kennen, kunnen vinden en helpen. We hebben veel meer kwaliteit en 
invloed in huis dan we denken en mogen soms nog wat brutaler zijn. 

 Bijzondere taken provinciaal bestuur 
In afstemming met landelijk en lokaal aanscherpen welke verwachtingen 
bestaan ten aanzien van de rol van de provinciale afdeling, waaraan 
behoefte bestaat en wat daadwerkelijk geboden kan worden. De 
bijzondere taken meer waarmaken. 

3. Portefeuilles 

Naast de reguliere werkzaamheden zijn per portefeuille de volgende 
doelstellingen vastgesteld voor 2021. Daarmee geven we invulling aan de 
gestelde prioriteiten. 

Algemeen (voorzitter) 

 Stimuleren invulling prioriteiten bestuur en organisatie (vereiste) 
vergaderingen.

 Het mandaat van de leden tot samenstelling van een 
voortgangscommissie benutten en deze volledig bemenst in het nieuwe 
jaar te laten beginnen met gesprekken. 

 Afstemming met landelijk bureau tot aanscherping van de reglementaire 
bijzondere taken van de provinciale afdeling. 

 Organiseert een interne feedback- en reflectiesysteem voor alle 
bestuursleden.

Leden (secretaris) 

 De nieuwsbrief wordt regelmatiger, liefst tweemaandelijks, met een 
duidelijk proces en deadlines per keer. Leden weten wanneer ze de 
nieuwsbrief kunnen verwachten en hoe lang deze ongeveer is.

 Interne bestuursdocumenten worden overgebracht naar een nieuw, 
makkelijk bruikbaar systeem, geheel binnen GroenLinks-richtlijnen en de 
AVG.

 Toekomstige ledenvergaderingen worden een mix van online en fysiek, 
met extra aandacht voor leden met diverse beperkingen of moeilijkheden,
zodat iedereen die het wil mee kan doen.

Financiën (penningmeester)



 Houdt overzicht over de uitgaven in verhouding tot de inkomsten en zorgt
dat er voldoende geld opzij wordt gezet voor de campagne voor de 
Provinciale Statenverkiezingen van 2023 (PS2023). Bij de huidige landelijke
bijdrage van 12.000 euro per jaar is er budget voor 4.000 euro jaarlijkse 
uitgaven en kan er 8.000 euro per jaar gespaard worden zodat er eind 
2022 een campagnebudget van 32.000 euro is voor PS2023.

 Inventariseert of er behoefte is aan kennisuitwisseling en ondersteuning 
onder penningmeesters van lokale afdelingen. Verkennen of een 
werkgroep voor penningmeesters gewenst is als manier om aan deze 
behoefte tegemoet te komen.

Partijontwikkeling en interne relaties

 Er wordt tijdig een kandidatencommissie gevormd voor de provinciale lijst.
 Een poule van deskundige en ervaren leden wordt opgericht die 

desgewenst ondersteuning bieden bij problemen in een afdeling, 
in/tussen fractie, bestuur en/of wethouder. 

 Vanuit het bestuur wordt periodiek overleg gevoerd met afdelingen om 
knelpunten te signaleren en ondersteuning te bieden waar nodig. 

 Het bestuur behartigt de belangen van lokale afdelingen in algemene zin 
en voert hiertoe overleg met het landelijk bureau en bestuur. 

 Netwerken binnen de afdelingen en provincie worden versterkt door 
vergroting onderlinge kenbaarheid, (kennis)uitwisseling en bijeenkomsten.

 Het bestuur draagt bij aan kennis- en vaardigheidsversterking. In overleg 
met het landelijk bureau en de afdelingen wordt geïnventariseerd waar en
hoe de provinciale afdeling kan bijdragen. Afhankelijk van de behoeftes 
wordt er:

o Eén of meer expertpoules op gezet met mensen die op afroepbasis 
beschikbaar zijn om waar nodig en wenselijk even te helpen.

o Een netwerk opgezet van voorzitters van lokale afdelingen.
o Opleidingstrajecten aangeboden (eventueel in samenwerking met 

GroenLinks Utrecht stad).
 Het jaarlijks organiseren van de nieuwe ledendag en/of regiodag om leden

te binden en netwerken tussen (kader)leden en maatschappelijke 
organisaties te bevorderen.

Communicatie en permanente campagne



 Inventariseert welke rol de provinciale afdeling kan spelen tijdens de 
landelijke verkiezingen, hoe bijdragen vanuit lokale afdelingen bevordert 
kunnen worden en zoekt daarbij de samenwerking met o.a. Utrecht stad. 

 Begint vroegtijdig met inventarisatie van en voorbereiding op de 
campagne voor de provinciale statenverkiezingen. 

 Vergroot in kleine stapjes de betrokkenheid van onze leden en 
sympathisanten (ladder van betrokkenheid).

Diversiteit en inclusie

 Het coördineren van de werkgroep Inclusie en diversiteit. Deze werkgroep 
stelt een plan op waarin concrete doelen en stappen uiteengezet worden 
voor meer diversiteit en inclusie in de provinciale afdeling. 

 Contact leggen en onderhouden met nieuwe netwerken in onze provincie 
om te werken aan de mogelijkheden voor een meer divers ledenbestand 
en een meer gekwalificeerd kaderbestand voor belangrijke commissies. 
Het organiseren van cursussen in samenwerking met GL- Utrecht stad en 
andere partijen. 

 Bevorderen dat het bestuur rekening houdt met het belang van een 
diverse samenstelling bij werving en benoeming en op 
voorwaardenscheppend vlak, ook in budgettaire zin. 

Bestuursmedewerker 

 Levert bijdrage aan organisatie van (online) vergaderingen en activiteiten 
en ondersteunt het bestuur waar het betreft de partijontwikkeling en 
interne relaties. 

 Ondersteunt afdelingen met vragen en bijstand. 
 Onderzoekt en bevordert, in samenwerking met het landelijk bureau, 

provinciale bestuur en buurafdeling(en), GroenLinks activiteit in ‘witte 
vlekken’ (gemeenten waar we nog niet actief zijn).


