Beste lezer,

12 april 2016

In deze nieuwsbrief leest u de meest
recente ontwikkelingen binnen de
Gelderse Statenfractie van de SGP.

In deze nieuwsbrief
• Wordt Giro Gelderland financieel debacle?
• Rapport Rekenkamer Oost-Nederland: Grip op
groot onderhoud
• Opmaat Uitvoeringsstrategie
Gebiedsopgaven "Geen woorden, maar daden"
• Debatverzoek Herbestemming of sloop
vrijkomende agrarische bebouwing
• Breunis van de Weerd benoemd tot burgemeester
van Nunspeet

Wordt Giro Gelderland financieel debacle?
Klaas Ruitenberg:

Naast zondagsontheiliging en
sportverdwazing mogelijk ook nog een financieel
debacle door de Gelderse deelname aan de start
van de Giro.
Zie het artikel van De Gelderlander, 7 april 2016, 05:34 u:

Giro Gelderland komt geld tekort
Het is nog lang niet zeker dat de Giro-start in Gelderland binnen
de begroting weet te blijven. Een maand voor de start van de
Italiaanse wielerronde zijn er nog veel onzekerheden, zei directeur
Simone Richardson van Giro Gelderland gistermiddag bij een
presentatie voor Provinciale Staten van Gelderland. De provincie
is met 5 miljoen euro de grootste financier van de Giroorganisatie. Giro Gelderland moet 1,6 miljoen euro binnenkrijgen
vanuit het bedrijfsleven. Welk bedrag nog ontbreekt... << Lees hier
verder >>

Rapport Rekenkamer Oost-Nederland: Grip op groot onderhoud

"Voldoende middelen voor goed onderhoud van wegen"
Evert Mulder:
Als SGP kunnen wij in grote lijnen instemmen met de conclusies en
aanbevelingen van dit rapport. Als PS dienen wij het toekomstige
beleid en de inhoudelijke kaders vast te stellen, zoals ook in het
amendement wordt gevraagd.
Van de gedeputeerde hebben wij inmiddels begrepen dat de
huidige vorm van cyclus trajectmanagement flexibel wordt ingevuld,
zodat er geen sprake is van kapitaalvernietiging, zoals eventueel
uit het Rekenkamer rapport gelezen kan worden. Graag krijgen wij
als PS meerdere opties voorgelegd van de vorm waarin de
uitvoering van het groot onderhoud kan worden uitgevoerd.
Bij de financiering van het groot onderhoud geven wij de voorkeur
aan... << Lees hier verder >>

Opmaat Uitvoeringsstrategie Gebiedsopgaven

"Geen woorden, maar daden"
Klaas Ruitenberg:
Van stads- en regiocontracten zijn wij nu gekomen bij
gebiedsopgaven. En volgens de SGP staat er nog een woord
teveel en dat is het woord ‘gebied’. De volgende keer moeten het

gaan over opgaven die ruimte bieden aan Gelderland.
Daden in plaats van woorden
Wij moeten naar daden in plaats van woorden. Natuurlijk hebben
wij woorden nodig om daden uit te kunnen voeren. Wij hebben
het steeds over hoe kunnen wij het e.e.a. implementeren binnen
bestaande structuren. Wij dienen echter eerst te kijken naar het
inhoudelijke profiel en dan pas naar de structuur die volgt.
Nu even naar een paar gebiedsopgaven. In de uitgangspunten
staat iets over medefinanciering. Wij worden graag geïnformeerd
over… << Lees hier verder >>

Debatverzoek Herbestemming of
sloop vrijkomende agrarische
bebouwing
Breunis van de Weerd neemt namens de SGP deel aan deze
bespreking en vraagt opnieuw aandacht voor onze motie die door
Provinciale Staten op 9 juli 2014 is aangenomen.
Gedeputeerde Van Dijk hoopt in het najaar te komen met een notitie
Vitaal Platteland en zal onze motie hierbij betrekken.
Onze motie is hier weergegeven.

Breunis van de Weerd benoemd tot
burgemeester van Nunspeet
Breunis van de Weerd is per 27 mei 2016 benoemd tot
burgemeester van de gemeente Nunspeet. Van 2005 tot 2007
was Breunis van de Weerd lid van Provinciale Staten van
Gelderland, sinds 2015 is hij dat weer. In de tussentijd (20102014) was hij wethouder in de gemeente Ede en sinds 2014 lid
van de gemeenteraad van Ede. Daarvoor was hij 12 jaar
heemraad bij Waterschap Vallei en Eem.
Van de Weerd is geselecteerd uit een groep van 37
sollicitanten. Na diverse gesprekken en overleggen is Van de
Weerd unaniem voorgedragen.
Installatie
Tijdens de raadsvergadering van vrijdag 27 mei 2016 wordt
Breunis van de Weerd beëdigd door de Commissaris van de
Koning en aansluitend vindt de installatie plaats.
<< Lees hier meer >>

De Zaligmaker, Die vergeving van zonden heeft aangebracht,
heeft ons bevolen onze vijanden lief te hebben.
Thomas Boston

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met H. Wobben, secretaris van de Gelderse Statenfractie,
e-mail: sgp@ps.gelderland.nl of kijk op onze website www.gelderland.sgp.nl.

Klik hier als u onze nieuwsbrief
niet langer wilt ontvangen.

