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Danny blogt! Deel 1: de MPB

De zomer is al achter de rug en de dagen worden weer gevuld met
GroenLinks. In de ALV van oktober 2017 ben ik gekozen op plek 4 van de

Zoeken naar:
Zoeken

kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2018. Sinds januari 2016 loop ik
achter de schermen mee met de fractie van GroenLinks Apeldoorn. Ik
ontvang een mail met de boodschap om een grote tas mee te nemen naar
het fractieoverleg: de MPB mappen zijn er. Een dag later volgt een speciale

Nieuwsbrief

editie van de raadsinformatiemail, geheel gewijd aan het stappenplan van

Voornaam:

de MPB. Op basis van de opgedane ervaring in 2016 merk ik dat ik zin heb

voornaam

in de komende weken; ik kijk er zelfs met een lichte spanning naar uit.
Ik loop het fractiekantoor binnen en zie
de mappen klaarliggen op tafel. Ze zien
er mooi en gedegen uit en zijn voorzien
van een foto van de binnenstad. Ik zie
dat mijn naam op één van de mappen
staat, het laat mij glimlachen. Ik voel mij

Achternaam:
achternaam

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

erbij horen; een map met mijn naam
erop; het doet mij wat. Gelijk maar
openslaan en er doorheen bladeren. Het

Landelijke Website

geheel ziet er professioneel uit. In het
overleg maken wij als leden van de
steunfractie een verdeling van de

Laatste Groenlinks055 Tweets

onderwerpen. Ik neem de eerste drie programma’s voor mijn rekening:
Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en nanciën, Veiligheid en
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Openbare ruimte. De map verdwijnt in mijn tas en gaat mee naar huis.
Het is zondagmorgen, Netty is aan het werk en ik heb het rijk alleen. Ik pak
de map uit mijn tas en blader hem door. Uiteindelijk beland ik bij mijn
onderdelen en begin ik met lezen. In de eerste ronde mogen er slechts
technische vragen gesteld worden en dat vergt een speciale manier van
lezen. Ik merk dat de MPB plezierig is om te lezen. Niet alleen omdat het in
een prettige stijl is geschreven, ook omdat de inhoud mij aanspreekt. Ik

@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
4 uur ago

kan merken dat wij een stempel drukken op dit college, het geeft een

groenlinks055

gevoel van trots.

@groenlinks055

In het fractieoverleg bespreken wij de technische vragen; welke zijn door
onszelf te beantwoorden en welke gaan wij daadwerkelijk stellen. Aan het
eind van de avond zijn onze vragen de deur uit; de eerste stap is gezet.
Twee weken later volgen de antwoorden op alle vragen. Ik neem ze door
en krijg de tip ook naar de vragen van de andere partijen te kijken. Die
geven inzicht in hetgeen zij belangrijk vinden; weer wat geleerd.

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

Opnieuw duik ik thuis in de MPB en ik lees hem nu met een ander doel. Ik

groenlinks055

pak ons verkiezingsprogramma erbij en ga op zoek naar de mogelijkheden

@groenlinks055

in de MPB om onderwerpen van ons op de agenda te krijgen. Ik merk dat
de begroting veel aansluit bij ons programma en concludeer opnieuw dat
onze rol in het college duidelijk naar voren komt. In de fractie gaan wij in
gesprek over ieders inbreng en wordt besloten een aantal amendementen

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

en moties op te gaan stellen. Ik stel mijn eerste amendement op, het
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onderwerp is natuureducatie. Deze ervaring voelt weer als een volgende
stap in mijn leerproces. Langzamerhand op weg naar het zijn van een
volwaardig raadslid.
Dit jaar is er sprake van een nieuwe opzet. Er wordt een speciale Politieke
Markt (PMA) gewijd aan de MPB. Men verwacht dat er hierdoor uiteindelijk
minder amendementen en moties zullen worden ingediend. Ik woon een
aantal van de onderwerpen bij en merk dat men jubelt als er een
toezegging komt van de wethouder. Hoera een toezegging, weer een

@groenlinks055

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

amendement of motie minder. Na a oop merk ik dat de meeste mensen
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het als een prettige en nuttige werkwijze hebben ervaren.

@groenlinks055

De PMA heeft laten zien dat andere partijen niet echt zitten te springen om
mijn voorstel over natuureducatie. Het amendement zal derhalve niet
worden geagendeerd. Neemt niet weg da het mijn eerste was, Margien
geeft mij een geprinte versie mee met de opmerking “kan je inlijsten”.
Eindelijk is het donderdag 9

@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

november en is het zover, de
MPB staat op de agenda. Een
marathonsessie van 14.00 tot
00.00 uur. Om 12.00 uur komen

Volg ons op:

wij nogmaals ter voorbereiding
als fractie bij elkaar. De tafel ligt
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vol met zakken snoep,
tomaatjes, paprika en zelfs
pompoenstukjes. Later blijkt het een cadeautje van Detlev te zijn; met deze
voorraad konden wij de dag wel doorkomen.
Ik loop naar de raadszaal en bespeur onderweg een bepaalde spanning
die in de lucht hangt. Ik loop de zaal binnen en zie de tafels vol staan met
esjes limonade, water en zakken snoepgoed. Dit beeld heeft een
bijzondere uitstraling en laat zien dat de MPB een aparte status heeft. Ik
neem plaats op de bühne om het geheel te gaan volgen. Het voelt haast
aan als een theatervoorstelling. Mensen met elkaar in debat over de
verschillende amendementen en moties. De politieke kleur van de
verschillende deelnemers is duidelijk zichtbaar. Amendementen en moties
worden soms ingetrokken, tegen beter weten in in toch in stemming
gebracht of aangenomen. De burgermeester heeft een prullenbak naast
zich staan, daarin zie ik een groot aantal A4’tjes verdwijnen.
Vooraf was de verwachting dat het overleg ruim voor 00.00 uur afgerond
zou zijn. Niets bleek echter minder waar. De burgermeester moest een
aantal keer de raadsleden tot tempo manen. Uiteindelijk is het voorbij en
drinken we nog wat na. Ik neem een Veluwse Schavuyt en ga bij een
statafel staan. Mijn zitvlees kan even niet meer als zodanig dienen en het
staan voelt als een verademing. De gesprekken aan tafel zijn leuk en
vinden plaats in een prettige sfeer. De spanning die zich in de laatste
weken heeft opgebouwd kan losgelaten worden. Het geeft mij het gevoel
dat we met z’n allen een examen achter de rug hebben en nu opgelucht
aan het napraten zijn.
Langzamerhand gaat er meer verlichting uit, we worden aangespoord om
naar huis te gaan. Ik trek mijn jas aan, zet mijn pet op en ga naar huis. Ik
plof op de bank en stuiter nog even na. Het was een mooi proces die
eindigde een lange vergaderdag. Ik kijk om mij heen en zie mijn eerste
amendement hangen. Ik glimlach en voel mij goed. Ik heb weer veel
geleerd, ben weer een rijker mens geworden. Na een uur kruip ik naast
Netty onder de dekens om te gaan slapen. Ik ga weer over tot de orde van
de dag.
Meer lezen over wie Danny is? Klik dan hier
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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