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Marcel over verbinden, verduurzamen,
vernieuwen en nog veel meer!

In het jaar 2015 is er van alles gebeurd en voorbij gekomen. Al met al, het
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was een roerig jaar. Angela Merkel zei het al in haar speech. Haar eerste
zinnen: “Dames en heren, 2015 is een ongelofelijk jaar, moeilijk te
bevatten. Natuurlijk, ook in voorgaande jaren gebeurde er veel, maar zo

Nieuwsbrief

veel als dit jaar, heb ik in ieder geval nog nooit beleefd.”
2015, een (heel) roerig jaar dus.
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Om te beginnen, is 2015 het jaar van de uitvoering van de 3D’s. De 3

voornaam

decentralisaties in het kort: zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen,
hulp bieden bij het vinden van werk (of een uitkering verstrekken) en de
jeugdzorg. Die taken zijn van het Rijk naar de gemeentes overgeheveld
met een bepaald idee. Gemeenten zitten het dichtst bij de inwoners en
organiseren de zorg dus e ectiever, met minder bureaucratie en
goedkoper.
Ook Apeldoorn heeft deze taken erbij gekregen. Het idee en de aanpak
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zijn, denk ik, samen te vatten als: Work in progress. De gemeente is op vele
fronten aan het leren, we weten soms niet welke budgetten we krijgen,
want de Rijksoverheid werkt nog steeds aan de verdeelsleutel(s). Vandaar

Landelijke Website

de mooie term “objectieve verdeelsleutel”. We weten soms niet het aantal
mensen dat deelneemt aan een regeling of voorziening. Denk aan de
bijzondere bijstand bijvoorbeeld; Hoeveel mensen komen er precies in
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terecht? We zoeken naar een rechtvaardige betaling in de huishoudelijke
hulp en gaan dan uit van de CAO. Is het salaris voldoende om van rond te
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komen? En we monitoren op alle fronten. Verzamelde informatie waarmee

@groenlinks055

welkom geheten in de noodopvang in onze stad. Mensen die op de vlucht

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

zijn, alles hebben moeten achterlaten. Ik ben er trots op dat een groot deel

9 uur ago

ambtenaren, college en raad proberen (bij) te sturen. Zitten we op de
goede weg, doen we wat we moeten doen (met het budget dat we
hebben)? Er wordt hard gewerkt – work in progress.
Het was ook het jaar van de vluchtelingen. We hebben 480 vluchtelingen

van de Apeldoorners ze enthousiast heeft ontvangen, dat er vele
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initiatieven zijn om samen dingen te doen en dat er vele maaltijden samen
zijn gemaakt en gegeten. Ik hoor ook de negatieve geluiden over
vluchtelingen in dit welvarende land. Ik begrijp dat we niet ongelimiteerd
mensen kunnen opvangen in Nederland. Er zijn naast problemen,
creatieve oplossingen. Woonruimte voor vluchtelingen kun je in
leegstaande kantoren maken bijvoorbeeld. En de banen, zijn vluchtelingen
dan het probleem? Als je analyseert wat er gaande is, spelen er heel
andere (globale) factoren. Werk dat verplaatst wordt naar lage lonen

@groenlinks055

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

landen. Of het e ect van robotisering en automatisering op het aantal
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banen aan de midden- en onderkant van de arbeidsmarkt. Dat een bank
9000 administratieve banen schrapt, heeft niets te maken met de komst
van vluchtelingen.
Het jaar 2015 was ook het jaar van het klimaat. In totaal hebben 195
landen dan eindelijk een bindend klimaatakkoord getekend om de
temperatuur binnen een leefbare bandbreedte te houden. Sommigen,
eigenlijk de meesten, zijn positief. “Er is een absolute wil om de planeet te
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De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago

redden” en “het echte werk moet nog beginnen.” Dat laatste is denk ik het
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belangrijkste: aan het werk! De wil om het te doen, is uitgesproken.
Vooruit: 3 V’s
Na een terugblik, op enkele
ingrijpende ontwikkelingen in
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago

2015, past ook een blik vooruit.
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Niet alleen de 3 D’s blijven ons
als gemeente bezighouden. Ik
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De wereld (en ook Apeldoorn) verandert snel om ons heen. Als inwoner,

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

als bedrijf en als overheid moet je daarop inspelen. Vernieuwing is iets

1 dag ago

zou ze willen aanvullen met de 3
V’s:
Vernieuwen

doen op een andere manier dan dat je het deed. Het vraagt, naast een
nieuwsgierige houding, kennis en middelen, om het experiment.
GroenLinks Apeldoorn steunt actief een Experiment regelluw verstrekken
van uitkeringen dat wethouder Kruithof wil gaan uitvoeren. Zet mensen in
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hun kracht. Dit experiment zal worden ondersteund met wetenschappelijk
onderzoek, zodat duidelijk is wat het e ect is en wat het voor mensen
betekent. Wij hopen dat we in 2016 kunnen beginnen met dit experiment.
We willen meer experimenten om te kunnen leren vernieuwen.
Verduurzamen
Het CBS laat zien dat het aantal banen in de duurzame sector de laatste
jaren is gestegen met 24%. Apeldoorn is onderdeel van de CleanTech regio
Stedendriehoek. Goede redenen om onze economie te verduurzamen, om
meer groene banen te creëren. GroenLinks Apeldoorn heeft het voor
elkaar gekregen dat er extra nanciële middelen voor locale duurzame
initiatieven in 2016 zijn. Daarnaast gaat het college een procesaanpak
opstellen voor energieneutraliteit. Bedrijven en inwoners zullen daarin
nadrukkelijk een plaats krijgen en doen mee om die aanpak vorm te
geven. Wij zullen ons sterk blijven maken voor verduurzaming.
Verbinden
Tenslotte, de laatste V, de wens om te verbinden. De komende jaren zullen
– ongetwijfeld – roerig zijn. Door de verbinding te zoeken, kun je
samenwerken. Door te verbinden sta je in contact met een ander, begrijp
je iemand anders beter. GroenLinks zet zich in voor een sociale
samenleving. We willen steeds de verbinding zoeken. Laat 2016, naast een
roerig jaar, een jaar van de verbinding zijn. Nodig een vluchteling uit om te
komen eten, zoek contact met een werkloze oud-collega, ga eens langs bij
iemand op hoge leeftijd, bezoek iemand die lange tijd ziek is of drink ko e
met een buur!
Fijne dagen en een mooi 2016! Marcel van der Maal, raadslid GroenLinks
Apeldoorn
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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