Mensen

Standpunten

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Campagne

Vergaderingen

t Groene Linkje

Contact

Voedselbankacties

Home

Aandacht

Iedereen doet mee!

Vandaag staat de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2016 op de
agenda. Twee weken geleden startten de besprekingen hierover met de
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Zoeken

algemene beschouwingen. Vanavond (vanaf 19.00 uur) komt er een 30-tal
moties en een amendement langs waarna de Voorjaarsnota 2016
vastgesteld wordt.
Maar voor het zover is, gaat de raad in debat over de moties/het
amendement. Motie 2 van vanavond is er eentje van onze hand: over de
mogelijkheid om meer geld in te zetten voor de integratie van
statushouders.
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Onze fractievoorzitter Ariane van Burg kondigde op 9 juni deze motie al
aan: “Wat ons ook na aan het hart ligt is de vluchtelingenopvang in Apeldoorn.
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Apeldoorn kent (in ieder geval binnenkort weer) noodopvang, een
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asielzoekerscentrum en mensen met een verblijfsvergunning, nieuwe
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Apeldoornse burgers. Wij zijn trots op de verantwoordelijkheid die onze
gemeente hierin neemt. Het is belangrijk hierbij om naar de e ecten binnen

verzenden

onze gemeente te kijken en ervoor te zorgen dat onze samenleving in balans
blijft. Een goede communicatie hierin is essentieel om een goed draagvlak te
houden dan wel te verkrijgen. Binnenkort bespreken we de nota
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“Statushouders opnieuw thuis” waarin dit onderwerp uitgebreid aan de orde
komt. Ingezet wordt op een snelle en duurzame integratie in Apeldoorn.
Daarbij wordt er onder meer van verenigingen gevraagd hun steentje hierin bij
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te dragen. Onze fractie wil meegeven dat deze verenigingen de afgelopen jaren
te maken hebben gehad met bezuinigingen en dat het in dit licht tijd is om een
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en ander te heroverwegen. Zodat bij de MPB hier een afweging in gemaakt kan

@groenlinks055

worden. We overwegen een motie.”
Nou, hier is ie dan!

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
7 uur ago
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RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
22 uur ago
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De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
Onze motie wordt door meerdere partijen gesteund!

1 dag ago
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago

Volg ons op:

0k

1k

