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

3 juni 2016

In deze nieuwsbrief
• Bespreking Jaarrekening Provincie Gelderland 2015
• Structurele subsidie Gelderse Natuur- en
Milieufederatie (GNMF) en Stichting
Landschapsbeheer Gelderland (SLG)
• Reservering € 500.000 voor de European Company
Sport Games in 2021
• Programma Logistiek als Gelderse motor 2016
• Gemeente Neder-Betuwe, Verplaatsing de Beijer,
inzet middelen voor weg onderlangs de dijk
• Maak kennis met Klaas Ruitenberg

Bespreking Jaarrekening Provincie Gelderland 2015
Klaas Ruitenberg:
Wij willen als SGP Statenfractie de vinger leggen bij de hoogte van het
stamkapitaal. Dit was vijf jaar geleden nog € 4,5 miljard en inmiddels
hebben wij hiervan € 1,7 miljard uitgegeven.
Als wij in dit tempo doorgaan, moeten wij wel heel snel nadenken over
de hoogte van het rendement op het overblijvende stamkapitaal. Straks
is ons stamkapitaal helemaal opgebruikt en hebben wij als provincie
Gelderland alleen nog maar de opbrengsten van de
motorrijtuigenbelasting en het provinciefonds.... << Lees hier
verder >>

Structurele subsidie Gelderse Natuur- en Milieufederatie
(GNMF) en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG)

Evert Mulder:
GNMF en SLG doen beiden belangrijk werk. Maar voor de structurele
subsidieverlening vinden wij het vooral van belang dat de
betrokkenheid van burgers en bedrijven bij de natuur en landschap
versterkt wordt. Betrokkenheid en draagvlak vinden wij als SGP heel
relevant voor subsidieverstrekking.
En daar zien wij als SGP toch wat verschil tussen GNMF aan de ene
kant en de SLG aan de andere kant. Bij de GNMF zien wij dat de
betrokkenheid van onze burgers toch wat minder geregeld is dan bij
de SLG. Daarom zien wij als SGP graag een wat groter verschil
tussen de subsidieverstrekking aan de GNMF en aan de SLG.
De GNMF minder subsidie en de SLG meer subsidie.
Wij steunen daarom de voorstellen om de ... << Lees hier verder >>

Reservering € 500.000 voor de European Company
Sport Games in 2021
Aan het slot van het betoog hierover van de ChristenUnie meldt de
fractievoorzitter de heer Plug een warm voorstander te zijn van dit
voorstel.
Klaas Ruitenberg:
Ik word hier niet warm van. Maar dat zal een ieder wel snappen.
Pieter Plug:
De apostel Paulus zei dat sport tot weinig nut was, dus niet dat het
helemaal geen nut had.
Klaas Ruitenberg:
De apostel Paulus heeft toch iets anders gezegd, hij heeft gezegd
dat lichamelijke oefening tot weinig nut was.
De link wordt steeds gelegd met ... << Lees hier verder >>

Programma Logistiek als Gelderse motor 2016
Evert Mulder:
De logistieke infrastructuur is van groot belang voor de economische
ontwikkeling van Gelderland. Wij kunnen ons in het voorliggende voorstel
in grote lijnen vinden. Echter wij vragen wel extra aandacht voor de A1
als tweede Gelderse corridor. In het voorstel van GS gaat het toch wel
vooral over de Betuwe, de A 15 en de Waal.
En als het over de A1 gaat dan denken wij concreet aan een railterminal
bij Barneveld en verder ergens aan de A1 aan een LNG tankstation.
Daarnaast zien wij ook grote knelpunten in de doorstroming van met
name het goederenvervoer van het westen van het land naar het
achterland en vice versa door die beide corridors, door de Betuwe en
over de Veluwe. Weliswaar zijn wij het met ... << Lees hier verder >>

Gemeente Neder-Betuwe,
Verplaatsing de Beijer, inzet
middelen voor weg onderlangs de
dijk
Klaas Ruitenberg:
Als SGP-Statenfractie zijn wij hier heel blij mee.
De weg onderlangs was ooit een wens. Dat wilde iedereen graag.
Nu dit mogelijk is en ook mogelijk wordt gemaakt - dankzij de inzet
van provinciale middelen - vinden wij dit heel fijn. Wij zullen dit van
harte ondersteunen.

Maak kennis met Klaas Ruitenberg
Provinciale Staten van Gelderland bestaat uit 11 politieke partijen. De 55
Statenleden zijn door de inwoners van onze provincie in maart 2015
gekozen. Welke standpunten nemen deze volksvertegenwoordigers in?
Wat drijft hen in het politieke handelen?
In 11 videoportretten stelt Provinciale Staten de fractievoorzitters voor.
Elke maand keert de videoserie terug in Gelderland leeft. Deze keer is
Klaas Ruitenberg aan het woord.
<< Klik hier voor het videoportret van Klaas Ruitenberg >>

“Een gelovige zal zich geroepen weten
aan de slag te gaan met zijn gaven”
Thomas Manton

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.
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