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Middels deze nieuwsbrief informeert de Gelderse Statenfractie van de SGP u graag over
de actuele stand van de volgende zaken. Deze keer schetst fractievoorzitter Eppie Klein
een aantal accenten uit de algemene beschouwingen bij de begroting van 2012.

€ 2,5 miljoen voor de Gelderse sport
Provinciale Staten hebben in
hun vergadering van 25 januari
2012 besloten om € 2,5 miljoen
uit te trekken voor de uitvoering
van het programma Gelderland
Sportland 2010-2016.
De Staten gingen ook akkoord met
een subsidie van € 200.000,- aan het
Olympisch Netwerk Gelderland voor
talent- en topsportondersteuning in
2012. Het Olympisch Netwerk Gelderland is een samenwerkingsverband van de Gelderse Sport Federatie
en Topsport Gelderland van de HAN.

Alleen de PVV en
de SGP konden hun
stem hieraan niet
geven:
Klaas
Ruitenberg
(SGP): “Na alle lofuitingen om e 2,5
miljoen uit te geven voor de Gelderse
sport, wil de SGP toch graag een tegenstem laten horen. Als SGP vinden
wij ondersteuning van topsport geen
kerntaak van de provincie. Maar dat is
niet het belangrijkste argument om
tegen deze subsidie te zijn. Als SGP
hebben wij principiële bezwaren tegen topsport. Los daarvan is de provincie geen subsidiemachine.”

Als reactie op een interruptie
van Herman Koster (CDA) die
de economische voordelen van
het stimuleren van topsport onderstreepte, merkte Klaas Ruitenberg op:
“U hebt mij niet horen zeggen dat
wij breedtesport niet goed vinden,
hoewel ook hierbij uitwassen zijn,
maar bij topsport zijn zeker uitwassen. Ieder met mij weet dat er negatieve kanten aan topsport zitten en
aan dergelijke uitwassen zal niemand geld willen uitgeven.”
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Unanieme steun voor SGP- motie in GELDERSE Staten.

AMBULANCEVERVOER OPNIEUW OP PROVINCIALE AGENDA
De nieuwe wet, die het vervoer van
zieken en gewonden regelt moest per
1 januari 2012 in werking treden. Echter de inwerkingtreding van deze nieuwe wet is op 1 januari 2012 niet doorgegaan maar uitgesteld tot een nog
onbekend tijdstip.
Hierdoor ontstaat de kans op een stuk
bestuurlijke
aandachtsverflauwing
voor een zo belangrijke voorziening
als de ambulancezorg.
Daarom diende Eppie Klein namens de
SGP- Statenfractie tijdens de PS -vergadering van 25 januari een motie in.
Na de overwegingen dat een adequate

ambulancezorg voor onze provincie
van levensbelang is en dat in verschillende gebieden van onze provincie de
aanrijtijden van spoedritten regelmatig
wordt overschreden werd aan Gedeputeerde Staten verzocht met een plan
van aanpak te komen waarbinnen de
norm voor alle aanrijtijden normaliter
gerealiseerd kan worden. En hieraan bij
de voorjaarsnota nadere aandacht te
schenken.
Deze motie kreeg unanieme steun.
Het college van GS zegde toe in april
2012 met verbetervoorstellen te komen.

CITAAT
“De Bijbel leert ons de
beste manier om te leven,
de edelste manier om te
lijden en de meest
troostvolle manier om te
sterven”
John Flavel.

“Adequate ambulancezorg van
levensbelang”

Staten steunen doorstart Museumpark Oriëntalis
Provinciale Staten zijn tijdens de
Statenvergadering van 25 januari
2012 akkoord gegaan met een
voorstel om Museumpark Oriëntalis een bijdrage van 197.457
euro te verlenen voor de realisatie van een doorstart ‘light’.
Daarnaast krijgt het museumpark
323.000 euro subsidie voor de financiële afwikkeling van de huidige activiteiten van het museum. Mocht er

hierna geld overblijven, dan moet dit
bedrag ten goede komen aan de
doorstart.
Eppie Klein (SGP) sprak zijn waardering uit voor het nieuwe vervolgvoorstel. Hij kon zich helemaal vinden in
de goede en vernieuwde doorstart en
was blij dat het college van GS de
partijen weer om tafel had gekregen.
Statendebatten 2012
Op 21 maart, 20 juni en 21 november. Op 21 maart over de Bevolkings-

krimp. Met als titel: “Krimp in de
Achterhoek” of “De Achterhoek :
half leeg of half vol?”
Locatie: Lichtenvoorde
(Gemeente Oost Gelre).
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