Beste lezer,

28 december 2015

In deze nieuwsbrief leest u de meest
recente ontwikkelingen binnen de
Gelderse Statenfractie van de SGP.
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• Maidenspeech van Evert Mulder in Provinciale
Staten van Gelderland
• SGP vraagt aandacht voor mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt
• Vergaderschema 2016
• Integriteit Provinciebestuurders
• Nieuwjaarswens

Maidenspeech van Evert Mulder in Provinciale Staten
van Gelderland
Een beschouwing over het werken in de Staten. Evert Mulder
refereert aan het rentmeesterschap, voor de SGP een
Bijbelse opdracht. Natuur is niet belangrijker dan landbouw,
wonen en werken. De overheid heeft de taak om toe te zien op
goed beheer.
Voorzitter, het was er nog niet van gekomen, maar ik ben blij
dat nu, toch nog voor het eind van het jaar, zich een mooie
gelegenheid voordoet om u toe te kunnen spreken. Het gaat
vandaag over energie en duurzaamheid, en ik wilde in mijn
maidenspeech graag iets zeggen over hoe ikzelf / hoe de SGP
aankijkt tegen duurzaamheid. Maar eerst wil ik mijn eerste
ervaringen in Provinciale Staten (PS) met u delen.
Mijn eerste ervaringen in PS, in algemene zin, zijn positief. Ik
heb... << Lees hier verder >>

SGP vraagt aandacht voor mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt
Om de Veluwe toeristisch en recreatief aantrekkelijk te
houden, moet het terreinbeheer op orde zijn. De SGP heeft
hiervoor in samenwerking met de Inclusief Groep een
inventarisatie laten uitvoeren.
Daarbij is expliciet gevraagd hoe de terreinbeherende
organisaties staan tegenover de inzet van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen kunnen ingezet
worden via Sociale Werkplaatsbedrijven (SW-bedrijven). De
aangeschreven organisaties staan allen positief tegenover dit
idee. Wel is er daarbij aandacht nodig voor de begeleiding van
deze doelgroep.
De SGP is blij met de uitkomsten van deze inventarisatie en
heeft via fractievoorzitter Klaas Ruitenberg dit document
overhandigd aan gedeputeerde Jan Markink.
<< Het rapport kunt hier lezen >>

Vergaderschema 2016
Agenda
Met het nieuwe jaar voor de deur hebben we het nieuwe
vergaderschema op onze website geplaatst.
<< Kijk hier voor het complete overzicht >>

<< Kijk hier voor het complete overzicht >>

Integriteit Provinciebestuurders
Tijdens het interpellatiedebat (aangevraagd door de SP
tijdens de commissievergadering ABF in Provinciale Staten)
bracht onze fractievoorzitter, Klaas Ruitenberg, het volgende
naar voren:
Het is voor ons als Provinciale Staten belangrijk dat de
bestuurders in Gedeputeerde Staten integer handelen.
En natuurlijk zijn er regels voor, bepaalde situaties moeten niet
voorkomen, maar wij zijn het er waarschijnlijk allemaal wel over
eens dat het op zich hebben van nevenfuncties het integer
handelen niet in de weg staat.
Ook zonder nevenfuncties kun je evenzeer niet integer
handelen. En ik denk dat... << Lees hier verder >>
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Ook in het afgelopen jaar hebben wij weer veel werk mogen verrichten voor onze provincie.
Zeer diverse onderwerpen zijn de revue gepasseerd zoals: de milieubelasting op de Veluwse natuur, de
muizenplaag, de instandhouding van de Gelderse molens en het toenemende aantal ganzen. En ook het
knooppunt A1/A30 bij Barneveld, het revolverend fonds, social return en Steengoed benutten.
Wij vroegen aandacht voor:
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de structuurvisie WaalWeelde West, scholierentarieven in het
openbaar vervoer, het rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland over de follow-up planning van
bedrijventerreinen in Gelderland, de aanpassing van de omgevingsvisie en de integriteit van bestuurders.
En dankzij uw steun kijken we terug op een prachtige verkiezingsuitslag op 19 maart.

Wij hopen ons ook het komende jaar weer in te zetten voor onze provincie,
vol vertrouwen!

"En zie, Ik kom haastelijk; en Mijn loon is met Mij,
om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn"

Openbaring 22:12

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.

