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Rachel blogt! Deel 1: de MPB

Sinds het vierde kwartaal van 2016 ben ik als steunfractielid politiek actief
voor GroenLinks. Wat begon als een beetje snu elen aan de lokale politiek

Zoeken naar:
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(hier en daar meedenken en meelezen) werd al snel volop meedoen. Want
als ik de smaak eenmaal van iets te pakken heb, dan ga ik er ook vol voor.
Het meelezen kreeg, voor mij, dan ook het doel: meedenken met en
ondersteunen van de fractie bij het voorbereiden van de politieke markten
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en raadsvergaderingen.

Voornaam:

Door zo veel mogelijk mee te doen kon ik me

voornaam

goed oriënteren op wat het raadswerk nu
eigenlijk allemaal inhoudt (ook qua tijd) en of
het bij mij past. Inmiddels is het duidelijk dat
het antwoord een ‘JA’ met hoofdletters is: ik
sta op plek 2 op de kandidatenlijst van
GroenLinks Apeldoorn.
Oriënteren werd dan ook voorbereiden op de
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gemeenteraadsverkiezingen en de
raadsperiode 2018-2022. Diverse dossiers en
onderwerpen zijn het afgelopen jaar al aan
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bod gekomen. Goed voor mijn dossierkennis
en dossier geschiedenis. Behalve het verdiepen in dossiers die op dat
moment aan de orde waren en de geschiedenis daarvan, vond ik het ook
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bijzonder leuk om de plannen voor de komende raadsperiode te lezen in
de voorjaarsnota. (voorjaar 2017) En het belooft wat: onder andere de

groenlinks055

inclusieve samenleving, duurzaamheid, comfortabele gezinsstad zijn

@groenlinks055

belangrijke pijlers van deze nota die passen bij de waarden van mijzelf en
de fractie van GroenLinks. Lezen, vragen stellen en me nog meer
verdiepen in onderwerpen die voor de komende jaren (weer) op de
agenda staan. Bijzonder leerzaam.
Hoe fraai is het dan om met de fractie mee te doen in het traject rond de
MPB (Meerjaren Programma Begroting) 2018-2021? Ik vond het wel de

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

kers op de taart! Wat voor sommige raadsleden een soort van laatste fase
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inluidt van hun huidige termijn (of daar nu wel of niet een nieuwe termijn

@groenlinks055

aan vast zit) voelt het voor mij als een soort van startfase van een termijn
waar ik waarschijnlijk niet meer vanaf de tribune, maar vanaf een
raadszetel aan deel zal nemen.
Hoe werkt dat nu zo’n MPB? Het begint
met kritisch lezen en het stellen van
technische vragen. Er volgt een

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

politieke markt waar de nodige tekst en
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uitleg gevraagd en gegeven kan
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worden en tijdens deze politieke markt
kun je al een beetje opmaken welke
moties en amendementen door welke
partijen mogelijk ingediend gaan

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

worden. Hier en daar wordt dat ook
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door partijen benoemd. Vervolgens ga
je met je fractie om tafel om (in ons
Rachel en Danny op publieke tribune, Bas in
debat

geval) samen te bespreken welke
moties en amendementen we als
GroenLinks willen indienen. Welke

onderwerpen zijn het belangrijkst en vertegenwoordigen ons
partijprogramma, wat missen we dan nog in de MPB en wat zouden we
graag net wat anders geformuleerd of aangevuld zien? Hoe formuleer je
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
8 uur ago

een motie of amendement en welke (creatieve) titel hoort daarbij?
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Schrijven, schrappen en wijzigen. En er werd contact gelegd met andere
lokale partijen voor het uitwisselen van elkaars moties en amendementen
om mogelijk samen iets in te dienen. En weer overleggen, schrijven,
schrappen en wijzigen.
Afgelopen donderdag 9 november vond de raadsvergadering en de
behandeling en vaststelling van de MPB plaats. Vijf amendementen en
drieëntwintig moties werden beargumenteerd, verdedigd en waar nodig in

@groenlinks055

@VegoGert Afspraak was te
wachten op raadsopdracht
windenergie. Er zou eerst ook
in provincie gekeken worden
naar m…
https://t.co/50HpkRJO7n
1 dag ago

stemming gebracht. Een bijzonder interessant proces om mee te maken:
moties die aangenomen werden, moties die ingetrokken werden en
moties die aangehouden werden om op een later moment in de komende

Volg ons op:

periode nog weer eens aan te halen. Ik heb het proces met grote interesse
gevolgd, collega’s de nodige vragen gesteld over het hoe en waarom van
sommige procedures en politieke keuzes. Ik vind het een mooi politiek
spel. Nooit heb ik gedacht dat ik het politieke spel zo intrigerend zou
vinden.
En ik weet niet hoe de billen van de raadsleden na de lange middag en
avond voelden…die van mij waren de lange zit op de publieke tribune rond
23.30 uur wel zat. Ik heb deze vraag dus nog voor ze bewaard. Misschien is
de volgende MPB vanuit de raadszetel fysiek wat comfortabeler. Of dat
mentaal ook zo is betwijfel ik…
Meer lezen over wie Rachel is? Klik dan hier.
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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