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Aan:

de groenlinks afdelingen in de stadsregio Rotterdam
de groenlinks raadsleden van de gemeenteraden in de stadsregio
de huidige partijraadleden namens de stadregio gemeenten
de provinciale afdeling Zuid-Holland

Betreft: Samenwerking afdelingen voor de partijraad

Beste Groenlinksers in de stadregio Rotterdam,
Binnen groenlinks vervult de partijraad een belangrijke functie. Tussen de jaarlijkse congressen door
controleren zij namens de leden het werk van het bestuur en de landelijke en europese fracties. De
partijraad, die bestaat uit vertegenwoordigers van lokale en provinciale afdelingen, bestaat uit 80 leden.
Met een schrijven van 2 september j.l. zijn alle afdelingen ingelicht over de mogelijkheid om een
vertegenwoordiger af te vaardigen naar de partijraad. Daarvoor moet een afdeling tenminste 260 leden
hebben. Voor de provincie Zuid-Holland zijn 15 partijraadzetels
Stadsregiogemeenten
beschikbaar. Afdelingen van de grotere gemeenten zoals Rotterdam
hebben voldoende leden voor een of meer eigen vertegenwoordigers.
• Rotterdam
Maar een samenwerking van afdelingen die bij elkaar minimaal 260 leden
• Albrandswaard
hebben, kan ook besluiten een afgevaardigde te leveren.
• Barendrecht
Ook de afdeling Capelle/Krimpen heeft te weinig leden voor een eigen
vertegenwoordiger. Aangezien er het laatste jaar veel wordt gesproken
over een hechtere samenwerking tussen de afdelingen en fracties van de
stadsregio, zagen wij hierin een mooie kans om een begin te maken. Uit
gesprekken met leden van de diverse afdelingen is gebleken dat er ook
bij een aantal andere afdelingen in de regio de wens bestaat om een
gezamenlijke vertegenwoordiger af te vaardigen naar de partijraad.
Wij willen jullie daarom vragen:
a) hoeveel leden jullie afdeling telt
b) of jullie afdeling wil meewerken om gezamenlijk een afgevaardigde te
leveren
c) of er binnen jullie afdeling geïnteresseerden zijn in het
(plaatsvervangend) partijraadslidmaatschap.
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Bergschenhoek
Berkel en Rodenrijs
Bernisse
Bleiswijk
Brielle
Capelle a/d IJssel
Hellevoetsluis
Krimpen a/d IJssel
Maassluis
Ridderkerk
Rozenburg
Schiedam
Spijkenisse
Vlaardingen
Westvoorne

Volgens de procedure moeten de afgevaardigden uiterlijk 15 november door de afdelingen bekend zijn
gemaakt aan het provinciaal bestuur. De rest van de vertegenwoordigers wordt na 15 november door de
provinciale ledenvergadering aangewezen.
Reacties kunnen jullie sturen aan groenlinks@maartenvanbeek.nl.
Met vriendelijke groet,

Maarten van Beek
(06-55303615)
Meer informatie? Kijk op www.maartenvanbeek.nl of mail naar groenlinks@maartenvanbeek.nl
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Weet je nog iemand anders die deze brief zou moeten hebben? Stuur hem dan door, of laat het even weten.
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