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

10 oktober 2018

Nazomer
Na een prachtige zomer hebben wij onze werkzaamheden weer
volop op mogen pakken. Door middel van deze nieuwsbrief
informeren wij u graag over onze bezigheden.
Wilt u meer weten over ons werk? Neemt u dan vooral contact
met ons op.
Klaas Ruitenberg,
Voorzitter Gelderse SGP-Statenfractie

Debatverzoek SP, GroenLinks
en Partij voor de Dieren over
het provinciale gedoogbeleid
bij overtredingen milieuregels
Evert Mulder:

Kadernota Faunabeheer
Bennie Wijnne tijdens de PS-Vergadering 26
september 2018:
Als SGP hebben wij in deze kadernota problemen met de
mogelijkheid dat GS ook de schadebestrijding op zondag
kan toestaan. Wij liggen hier als SGP de vinger bij in het
kader van de zondagsrust. Als GS dit wel zouden [...]

De SGP is er een voorstander van om het gedoogbeleid
op een later tijdstip aan de orde te stellen en nu alleen te
Deze ingediende motie is aangenomen.
debatteren over de situatie bij Vink. Wij hebben het hier
over recycling van kunstgrasmatten. Kunstgrasmatten die
10 jaar buiten gelegen hebben. Als er al gevaarlijke [...]
Meer over deze bijdrage leest u hier

Lees hier de complete bijdrage

Profielschets nieuwe
Commissaris van de Koning
Klaas Ruitenberg tijdens de PS-Vergadering
op 3 oktober 2018:
Door het presidium zijn er allemaal mooie woorden in de
profielschets voor de nieuwe Commissaris van de Koning
opgenomen. Er was wat de SGP betreft een haakje. Niet
in de profielschets zelf, maar in de bijlage. Daar werd
gesproken over de periode 1568-1648. Dat was de
Tachtigjarige Oorlog, waarin de vrijheid om de Bijbel [...]

Lees hier de gehele bijdrage

"Volg niet simpelweg de voetstappen van andere schapen,
maar volg de voetstappen van de Herder”
Riachard Alleine

Wilt u meer informatie over de Gelderse Statenfractie?
Neem dan contact op met H. Wobben,
secretaris van de Gelderse Statenfractie

T (0341) 25 82 62
E sgp@ps.gelderland.nl

www.gelderland.sgp.nl

