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Met nog anderhalf jaar te gaan voor de volgende
gemeenteraadsverkiezingen is het tijd voor een korte terugblik van alle

Zoeken

fractieleden! Vandaag is het de beurt aan Paul Baart,
fractievertegenwoordiger voor GroenLinks Apeldoorn.

Nieuwsbrief

Niet aan de keukentafel
Meestal doe ik dat juist wel: mijn voorbereidingen voor de fractie doe ik
aan de keukentafel, in de trein (ik werk in Amersfoort) of tussen mijn
werkzaamheden door. Wat gaan we vinden van de ontwikkelingen in het
Centrum? De wijkraad van het Centrum volg ik met belangstelling. Zoals
onlangs in een PMA (Politieke Markt Apeldoorn) waar de geluidsoverlast
aan de orde is gesteld door de wijkraad. Zij stelden voor achter de gevel te
meten- toch niet in de keuken hoop ik- ik ben voorstander van aanpak van
de bron: de evenementen kunnen best wat minder luidruchtig.
Ook hebben we het in de fractie over de bestedingen en de controle
daarover. Ik vertegenwoordig GroenLinks in het Audit comité, daar
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bespreken we met het college en de accountant de rapportages en welke
veranderingen in de organisatie noodzakelijk zijn om het werk met alle
grote veranderingen zo goed mogelijk in te richten.
De gemeente kreeg er drie grote taken bij. Gezondheid en maatschappelijk
zorg en werk van de Rijks Overheid en zorg voor de jeugd van de Provincie.
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Laatste Groenlinks055 Tweets

Helemaal nieuw was het niet maar we moeten veel meer doen met veel
minder geld. In verschillende PMA’s heb ik het standpunt van GroenLinks
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ingebracht.

@groenlinks055

Wie kan dan hulp krijgen? Ik
vind dat de gemeente niet
achter de voordeur hoort te
kijken. En zeker niet aan de
keukentafel hoort te zitten om
te bepalen wat mensen -of hun
buren- nog zelf kunnen doen.

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

We hebben in de stad professionele mensen die daarvoor opgeleid en zijn
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en dat goed kunnen. Dat heb ik aan de orde gesteld in een politieke markt.
En de fractie heeft het als motie voorgelegd aan de raad. Helaas vond de
meerderheid van de raad dat het tot nu toe best goed ging en was niet van
plan dat te veranderen.
Maar het is eigenlijk nog gekker. In de wijkteams werken
gemeentemedewerkers mee in de uitvoering van de hulpverlening. En zij
beoordelen wie het werk het beste doet. Zij zijn dan collega, beoordelaar

@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
22 uur ago

van de kwaliteit en inkoper van diensten. Dat vinden we wat te veel van
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het goede.

@groenlinks055

Ik vind dat de gemeente de hulp mag inkopen, de voorwaarde voor hulp
mag bepalen en mag controleren of hulpverleners het werk goed doen,
maar de uitvoering ervan moeten we aan professionals overlaten. Dat
geldt niet alleen voor de huishoudelijk hulp. Ook voor de maatschappelijke
ondersteuning, (bijstand en werk) en de jeugdzorg geldt dat.
Met de afdeling van de gemeente en de verantwoordelijke wethouder heb

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

ik overlegd op welke manieren de gemeente zich kan beperken tot de
kerntaken zoals andere gemeenten dat doen. In het najaar zetten we dat

groenlinks055

overleg voort. Op het gemeentehuis. En dat bereid ik voor aan mijn
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz

keukentafel.

1 dag ago
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In de reeks “Terugblikken met”
kwam iedere week een ander

Reageren?

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

groenlinks@apeldoorn.nl

1 dag ago

fractielid aan de beurt. Paul was
de laatste in deze reeks. Lees terug
wat Ariane, Bas, Marcel en
Margien terug te blikken hadden.
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