Voorstellen naar aanleiding van de adviezen van de kandidatencommissie
federatiebestuur 2019
Het federatiebestuur heeft kennis genomen van de adviezen voor de toekomst die de
kandidatencommissie federatiebestuur GroenLinks Amsterdam 2019 in haar voordracht heeft
gedaan.
Het federatiebestuur onderschrijft deze adviezen.
1. Naar aanleiding van het advies voortaan te voorkomen dat een selectieprocedure weer in de
zomervakantie georganiseerd moet worden en daarom de zittingstermijn van bestuursleden te
verlengen tot november doet het bestuur het volgende voorstel aan de ALV:
De zittingstermijn van bestuursleden van de federatie Amsterdam die is aangevangen of aanvangt
in de maand juli, augustus, september of oktober eindigt niet in juli, augustus, september of
oktober, maar wordt verlengd tot de daaropvolgende maand november.
Het bestuur heeft dit voorstel algemeen geformuleerd, zodat het geldt voor thans zittende
bestuursleden, de vandaag te benoemen bestuursleden en eventueel in de toekomst tussentijds te
benoemen bestuursleden.
De praktische consequentie van het voorstel is dat de zittingstermijn van de bestuursleden die
vandaag worden benoemd wordt verlengd tot november 2021, en dat de termijn van de zittende
bestuursleden Jort Schuitemaker en Aicha Hamdi wordt verlengd tot november 2020.
De termijn van het zittende bestuurslid Maarten Prot loopt af in mei 2020.

2. Met de kandidatencommissie betreurt het federatiebestuur het dat het (weer) niet is
gelukt om te komen tot een voordracht van voldoende kandidaten met een bi-culturele
achtergrond kunnen voordragen. Het advies om een helder beleid op te stellen als het gaat
om de zoekcommissie en scouting van kandidaten neemt het bestuur ter harte. Het bestuur
zegt toe op dit punt voor de volgende ALV met een plan te komen. Het voorstel van de
kandidatencommissie om voor de eerstvolgende ronde plekken open te laten als er geen biculturele kandidaten beschikbaar zijn wordt daarin meegenomen.

3. Het idee om te gaan werken met een permanente kandidatencommissie federatiebestuur
is afkomstig van het bestuur. Het bestuur is blij dat de kandidatencommissie dit ook een
goed idee vindt. Tot nu toe werd de kandidatencommissie federatiebestuur steeds ingesteld
door het bestuur. Het federatiebestuur vindt het zuiverder als dit door de ALV gebeurt. Het
bestuur stelt daarom aan de ALV voor het volgend besluit te nemen:
De federatie GroenLinks Amsterdam kent een permanente kandidatencommissie
federatiebestuur. In deze permanente kandidatencommissie hebben drie leden zitting. De
leden worden op voordracht van het federatiebestuur door de Algemene
Ledenvergadering benoemd voor een termijn van maximaal drie jaar. De zittingstermijnen
worden zo gekozen dat niet alle leden tegelijkertijd aftreden.
De permanente kandidatencommissie federatiebestuur kan op verzoek van de commissie
in voorkomende gevallen worden aangevuld met een of meer tijdelijke leden. Deze

worden in dat geval door het federatiebestuur benoemd, in samenspraak met de
commissie.
Het bestuur zal voor de ALV een drietal kandidaten voordragen, die daar kunnen worden
benoemd (voordracht volgt).

4. Het advies om de twee niet voorgedragen kandidaten Politiek Personeelsbeleid te
betrekken bij het werk van het bestuurslid politiek personeelsbeleid wordt door het bestuur
verwelkomd. Het bestuur zegt toe hier uitvoering aan te geven.

