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Inbreng Ariane over de jaarstukken 2014

Een verantwoording over het jaar na de verkiezingen. Dit college is ruim
een jaar aan de slag en het is aan de gemeenteraad om onder meer
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middels de jaarstukken te bekijken wat er zoal gedaan en waargemaakt is.
Doel is nancieel op orde komen en een sociale en groene gemeente zijn
en blijven.
Uit de jaarstukken blijkt dat er gestaag wordt doorgegaan. Ook blijkt dat
behoedzaamheid op zn plek is. Er zijn nog heel veel onzekerheden. Zoals
we allemaal weten houden de drie decentralisaties grote nanciële risico’s
in. Zowel omdat de vergoedingen vanuit het rijk niet toereikend zijn maar
ook omdat nog niet duidelijk is voor welke uitgaven wij als gemeente
precies komen te staan. Dit maakt een begroting heel ingewikkeld. Het
college stelt een twee fasen aanpak voor, waarbij de eerste fase in de
aankomende MPB wordt verwerkt. Het lijkt onze fractie een realistische
aanpak.
Wat betreft de fractie van GroenLinks is de opdracht om een sociale
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gemeente te blijven. De relatie inwoner van Apeldoorn – gemeente is aan
het veranderen. We zullen nieuwe wegen in moeten slaan. De opdrachten
van de landelijke regering kunnen we niet een op een overnemen. Hierbij
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zijn vernieuwing, eigen verantwoordelijkheid en verwachtingen van elkaar
begrippen waar we mee te maken hebben. Het door ons al eerder
genoemde Right to Challenge heeft hier een plek in. We zien dit al
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gebeuren in Apeldoorn. En dit kan wat onze fractie betreft verder

groenlinks055

uitgebreid worden.
Voor wat betreft de jeugdzorg zijn we blij dat er vorig jaar veel
inspanningen (ook door de raad) zijn gedaan voor het behoud van het JIP
(jongeren informatie punt). Wat dit jaar tot resultaat had dat het JIP weer
op volle kracht actief is. Een sterk preventief jeugdbeleid is heel belangrijk.
We zien ernaar uit in het najaar hierover verder met het college van
gedachten te wisselen.
Verder wordt wat onze fractie betreft Apeldoorn nog groener. Dit wordt
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ook expliciet genoemd in het college akkoord. We hebben er in ieder geval
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al een mooi hopelijk heel lang tijdelijk nieuw park bij.
Daarnaast wordt het nu echt tijd dat het gemeentelijk vastgoed wordt
verduurzaamd. Er is al veel over gesproken en vergaderd, wat ons betreft
nu aan de slag.
Een punt uit de jaarstukken (en ook uit de voorjaarsnota) wat we er nog
even willen uitlichten is het volgende: Het grote aantal
uitkeringsgerechtigden. Er is een toename van het aantal mensen in de
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bijstand. Mensen stromen minder makkelijk uit de bijstand naar werk. Dit
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is een zorgpunt. Blij zijn wij met de oprichting van het regionaal
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Werkbedrijf. Daarnaast ziet de fractie van GroenLinks graag een
experiment met een regelluwe bijstandsuitkering. We hebben inmiddels
begrepen dat het college hier ook in geïnteresseerd is en we denken graag
hierin mee.
Tot slot nog een toetje. De kookboeken. Heel trots zijn wij hier als
gemeente op, terecht. We zijn hiermee , citaat, “een voorbeeldgemeente in
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het kader van de vernieuwing in ruimtelijke planvorming en kaderstelling”
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We hebben er ook een prijs mee gewonnen. Dat dit dan niet altijd door
vertaald wordt in het eigen beleid vindt onze fractie dan ook jammer.
Voorzitter, met het onder de aandacht brengen van de net genoemde
punten, gaan we wat GroenLinks betreft Gewoon Door….
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
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