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Kansen benutten! De inbreng van GL bij
de algemene beschouwingen

Op de politieke agenda staat vandaag, donderdag 12 november, de

Zoeken naar:
Zoeken

Algemene Beschouwingen naar aanleiding van de Meerjaren Programma
Begroting 2016-2019 (MPB) die het college heeft uitgebracht. De MPB kun
je zien als het huishoudboekje van de gemeente. Iedere partij laat tijdens

Nieuwsbrief

de Algemene Beschouwingen haar licht schijnen over deze MPB. Op 26
november wordt in de raadsvergadering de MPB vervolgens vastgesteld,
nadat over de aangekondigde moties en amendementen gestemd is.
Hieronder lees je de Algemene Beschouwingen van GroenLinks,
uitgesproken door onze fractievoorzitter Ariane van Burg.

Voornaam:
voornaam

Achternaam:
achternaam

Kansen benutten!
De MPB heeft dit jaar de naam “Doorwerken”. Dat betekent dat de klus

Emailadres:

nog niet geklaard is en dat we nog volop aan de bak moeten, maar ook dat

Jouw e-mailadres

we wel verder gaan.
Deze meerjaren programma begroting 2016-2019, laat een voorzichtig

verzenden

herstel zien. Er is vertrouwen in de toekomst.
Er is weer ruimte voor ambities en er wordt geld uitgetrokken om deze
ambities uit het bestuursakkoord te verwezenlijken.

Landelijke Website

Maar de risico’s in het sociale domein zijn echter nog steeds aanwezig.
Eventuele “tegenvallers” in rijksbijdragen of werkelijk gemaakte kosten
zullen dan dus ook doorwerken in het nanciële plaatje. Uitgangspunt is

Laatste Groenlinks055 Tweets

wat ons betreft dat Apeldoorn een sociale gemeente blijft waar alle

groenlinks055

mensen kunnen participeren.
Er wordt gekeken waar de kansen zijn. Kansen voor iedereen. Kansen

@groenlinks055

GroenLinks heeft zich al eerder uitgesproken voor dit “Right to Challenge”.

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE

Dit geldt ook zeker voor initiatieven op gebied van duurzaamheid.

9 uur ago

moeten ook gecreëerd worden. Hier heeft de gemeente een rol maar ook
de inwoners van Apeldoorn. Kijk bijvoorbeeld naar burgerinitiatieven, die
steeds vaker tot stand komen, ook op het sociale domein. Wat ons betreft
ondersteunen we deze initiatieven en geven we hieraan ons vertrouwen.

Verder willen wij het vertrouwen ook geven aan mensen die werk zoeken.

groenlinks055

Wat ons betreft komt er een regelluwe bijstandsuitkering, een uitkering
gebaseerd op vertrouwen. Wij zijn dan ook blij dat wethouder Kruithof

@groenlinks055

van jonge cultuur. Ook het wederom beschikbaar stellen van geld voor

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w

restauratie van de gevels in de binnenstad juichen wij toe.

24 uur ago

onderzoekt of hier een proef mee gedaan kan worden in Apeldoorn.
Kansen worden soms gecreëerd door ergens geld voor uit te trekken. Zo
zijn wij blij met de begrootte 200.00 euro voor het behoud en aanjagen

Er wordt voorgesteld om veel geld beschikbaar te stellen voor
citymarketing, lobby, topevenementen, ondernemende stad en

groenlinks055

binnenstadsfonds. Ook GroenLinks is voor een bruisende stad en ziet het

@groenlinks055

belang van voorgestelde onderwerpen in. Maar het evenwicht is hier, wat
ons betreft, een beetje zoek.
Er wordt slechts 100.000 euro uitgetrokken om een extra impuls te geven
aan de energietransitie in Apeldoorn. Om hier echt een ommezwaai in te
kunnen bewerkstelligen vinden wij dit aan de lage kant. Daarbij willen wij
graag dat er een “revolving fund” komt om mensen in de gelegenheid te

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago

stellen energiemaatregelen te tre en. Duurzaamheid staat, wat ons

groenlinks055

betreft, op een te laag pitje. Een gemiste kans. Wij overwegen een motie
hierover.
Ook overwegen wij een motie over het onderwerp “voeren van Het
Gesprek” in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Zoals
u wellicht weet is de GroenLinks fractie van menig dat het niet aan de

@groenlinks055

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago

gemeente is om zelf Het Gesprek te voeren om indicaties te stellen binnen

groenlinks055

de WMO. Wat ons betreft kan dit gedaan worden door professionals uit

@groenlinks055

het veld.
Verder wordt er geld gereserveerd voor taken die te maken hebben met
de tijdelijke opvang en structurele opvang van asielzoekers in Apeldoorn.
Geld dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij de integratie in onze stad.
De houding van de mensen in Apeldoorn geeft ons vertrouwen dat we dit
grote probleem hier samen aanpakken. En dat we mensen die huis, haard

RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago

en familie hebben moeten verliezen of achterlaten, hier een start voor een
veilige toekomst kunnen geven. Zodat ook zij weer met vertrouwen naar
de toekomst kunnen kijken.

Volg ons op:

Wat wij graag nog als laatste onder de aandacht willen brengen is de
verkeersveiligheid bij scholen. Een gemeente die zich wil pro leren als
gezinsstad en de ets centraal wil stellen moet zich hard maken voor de
verkeersveiligheid van onze jongste verkeersdeelnemers. Onze fractie is
van plan over dit onderwerp samen met D66 en CU een motie indienen.
Wij hopen erop te mogen vertrouwen dat deze motie uw steun krijgt.
Voorzitter, collega’s, mensen op de publieke tribune en thuis: laat
vertrouwen doorwerken in onze ambities voor Apeldoorn.
Laten we kansen benutten!
Wat GroenLinks betreft gaan we met vertrouwen door!

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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