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Opdracht programmacommissie 

Provinciale Statenverkiezingen 2023 GroenLinks        Gelderland 

 
Inleiding 
Op de PLV van 20 november 2022 hebben de leden de opdracht voor de programmacommissie 

vastgesteld. De programmacommissie maakt uit deze opdracht zelf een plan van aanpak. De 
samenstelling van de commissie volgt na de vaststelling van de opdracht. De kern van de commissie 

bestaat uit: Jan Aalbers, Joa Maouche, Mariska van Heijster, Lucas van der Heijden en Niek Blonk als 
linking pin vanuit het bestuur. Mogelijk wordt deze kern nog iets aangevuld en om deze kern heen 

komen leden op inhoudelijke onderwerpen en leden die op organisatorisch vlak ondersteunen. 

 
Opdracht programmacommissie 
Het bestuur geeft de programmacommissie de opdracht om een verkiezingsprogramma op te stellen, 

dat in het najaar van 2022 op de PLV vastgesteld kan worden. De programmacommissie draagt zorg 
voor een programma met inclusieve standpunten waarbij diversiteit integraal is opgenomen in alle 

hoofdstukken en/of thema's. Het voorlopige programma wordt uiterlijk 19 september 2022 naar de 
leden gestuurd, zodat zij de mogelijkheid hebben moties en amendementen in te dienen. De moties 

en amendementen worden vervolgens beoordeeld en van advies (aannemen/verwerpen/aangepast 

aannemen) voorzien. Daarna wordt het programma inclusief amendementen en adviezen nogmaals 
naar de leden gestuurd. In de PLV van november 2022 wordt over de amendementen en het 

verkiezingsprogramma gestemd.  

Het bestuur omschrijft in de opdracht aan welke criteria het verkiezingsprogramma moet voldoen met 

betrekking tot inhoud, vorm en proces. 

Uitgangspunten 

Het verkiezingsprogramma geeft de visie weer van GroenLinks Gelderland op de ontwikkeling van de 

provincie. GroenLinks is een diverse en inclusieve partij, het nieuwe verkiezingsprogramma 

weerspiegelt de verschillende visies die de partij rijk is. 

• Het programma bouwt voort op de ervaring met verkiezingsprogramma van 2019 en betrekt hierbij 

de resultaten en ervaringen van de huidige zittingsperiode inclusief de werkbaarheid van het 

programma bij de onderhandelingen en tijdens activiteiten in deze statenperiode; 

• In het programma worden successen uit huidige collegeperiode geclaimd en duidelijke 

winstpunten/uitdagingen voor de aankomende periode benoemd; 

• Het behandelt Gelderse thema's;  

• Het programma sluit aan bij de speerpunten van de afdeling; 

• Het programma is herkenbaar, en bevat concrete en haalbare voorstellen waarmee  GroenLinks 

Gelderland zich duidelijk profileert als zowel groene als sociale partij;  

• Het is positief van toon en geeft vooral aan wat we willen (niet wat we niet willen) 

• De programmacommissie raadpleegt het ‘rompprogramma’ vanuit Landelijk en sluit  daar, voor 

zover relevant en wenselijk, op aan; 

• De programmacommissie vergelijkt de verschillende beschikbare verkiezingsprogramma’s van de 

partijen in Gelderland; 

• Het programma biedt ook duidelijke aanknopingspunten voor de campagne zodat GroenLinks 

Gelderland zich kan onderscheiden tijdens de provinciale verkiezingen van 2023.  

• Het programma besteed aandacht aan de regionale ontwikkeling van Gelderland, zodat voor 

inwoners duidelijk is wat de plannen voor hen betekenen. 

Vorm 
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• Een digitaal verkiezingsprogramma, waarvan makkelijk een printversie gemaakt kan worden; 

• Het programma sluit aan bij beeldcultuur; denk aan gebruik van foto’s, filmpjes e.d. en is 

toegankelijk voor verschillende groepen (bijvoorbeeld slechtzienden). Diversiteit in gebruik van 

beeldmateriaal en personen hierop is een vereiste, de mogelijkheid van het beluisteren van het 

programma in audio wordt expliciet aangehouden; 

• De teksten in het programma sluiten aan op het leesniveau van de gemiddelde Nederlander (B1); 

• Diversiteit en inclusie worden integraal verwerkt in de thema’s van het programma en niet (alleen) 

als aparte paragraaf beschreven; 

• Het programma wordt geschreven in genderneutrale taal zodat zo veel mogelijk mensen zich erin 

kunnen herkennen; 

• Het programma is eenvoudig doorzoekbaar op thema of onderwerp, eventueel via een index. 

Proces 

• De programmacommissie maakt een overzicht waarin zij aangeeft hoe zij gaat werken aan het 

verkiezingsprogramma en welke planning zij daarbij aanhoudt. Een tijdlijn op hoofdlijnen is bij 

deze opdrachtomschrijving gevoegd; 

• De programmacommissie haalt actief input op uit de provincie; 

• De programmacommissie hanteert bij het opstellen van het programma een participatieve stijl van 

werken. Het programma wordt gemaakt met input uit verschillende geledingen binnen en buiten 

GroenLinks Gelderland. De commissie laat zich voeden door zowel leden als niet-leden, en door 

zowel professionele organisaties, experts als stads- en dorpsbewoners. Daarbij wordt, indien 

mogelijk, gebruik gemaakt van feedbackloops; 

• Het programma heeft draagvlak binnen de afdeling. Dit betekent dat van de 

programmacommissie wordt verwacht dat zij een proces organiseert waarin leden, werkgroepen, 

statenleden, gedeputeerde en DWARS bouwstenen voor het programma  aandragen; 

• Voor het programma wordt ook gebruik gemaakt van input van buiten de vereniging. Daarbij kan 

worden gedacht aan maatschappelijke groeperingen, experts en sympathisanten van GroenLinks. 

In lijn met het speerpunt ‘Diversiteit’ wordt expliciet contact gezocht met gemarginaliseerde 

groepen of kwetsbare groepen (mindervaliden, inwoners met meer dan alleen de Nederlandse 

achtergrond, lhbtiqa+ en ouderen) Voor contact met deze groepen kan geput worden uit ons 

eigen netwerk van o.a. werkgroepen en (oud-)fractieleden; 

• De programmacommissie onderhoudt contact met de campagnecommissie over de  belangrijkste 

punten uit het programma waarop GroenLinks zich wil onderscheiden; 

• De programmacommissie houdt bij het schrijven van het programma rekening met de vragen en 

stellingen uit de kieswijzers; 

• Een conceptprogramma wordt tijdig gedeeld met bestuur, fractie, gedeputeerde en overige leden. 

Zij kunnen feedback geven en aangeven welke amendementen zij voornemens zijn in te dienen; 

• De programmacommissie organiseert een moment waarop leden met hen in gesprek kunnen over 

hun voorgenomen amendementen; 

• De programmacommissie draagt zorg voor tijdige haalbaarheidstoets. (Gedeputeerde en 

Wethouders van gemeenten kunnen hier een goede rol in vervullen); 

• De leden en werkgroepen worden actief (evt. online) betrokken door hen te vragen om concrete 

input voor het verkiezingsprogramma. Dit kan a.d.h.v. het verkiezingsprogramma 2019-2023, 

maar ook a.d.h.v. vragen uit de fractie of van de gedeputeerde; 

• De programmacommissie organiseert in overleg met het bestuur evenementen om input te 

verzamelen. 

• Na de verkiezingen houdt de programmacommissie een evaluatie die in een ledenvergadering 

wordt besproken. 
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Planning 
 

Datum Actie 

januari 2022 Start programmacommissie 

januari t/m februari Organisatie startbijeenkomst: 

• Takenverdeling en werkwijze bespreken 

• Vaststellen werkvormen voor interactief ophalen van input. 

• Ruwe opzet van programma ontwerpen 

• Afspraken maken voor opstellen plan van aanpak en 

planning 

• Inventarisatie en/of evaluatie stand van zaken 

verkiezingsprogramma 2019-2023 ‘tot nu toe’. 

 

Inlezen en verzamelen relevante stukken: 

• Verkiezingsprogramma 2019 

• Romp programma landelijk (indien beschikbaar) 

• Huidige programma’s van ander partijen, provincies, landelijk 

en Europa 

Febr 2022 De programmacommissie presenteert zij aan het bestuur een plan van 
aanpak inclusief uitgewerkte planning. 

Februari t/m augustus 

2022 

Verzamelen input. Participatief proces: de commissie sluit zoveel 

mogelijk aan bij bestaande activiteiten om input op te halen. Waar nodig 

organiseert de commissie extra bijeenkomsten of maakt gebruik van 

andere werkvormen waarbij o.a. leden de commissie van input kunnen 

voorzien. 

Februari t/m augustus 
2022 

Parallel aan de fase van het verzamelen van input wordt de  al behaalde 

input verwerkt in een verkiezingsprogramma. 

Augustus 2022 • Final edit conceptprogramma 

• Concept voorleggen aan fractie en gedeputeerde. 

• Speerpunten adviseren voor de campagne 

September 2022 Voorlopig verkiezingsprogramma voorleggen aan leden ter amendering 

en indienen moties. 

Oktober 2022 • Behandeling moties en amendementen door commissie en 

voorzien van advies. 

• Opnieuw voorleggen voorlopig verkiezingsprogramma, 

amendementen en moties inclusief advies aan leden. 

November 2022  Behandeling programma in de provinciale ledenvergadering 

December 2022  Voorbereiden voor diverse vormen van publicatie 

 


