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Nieuwsbrief, juli 2015
Nieuws uit de fractie
Op 2 juni heeft de gemeenteraad de
Herstelbegroting vastgesteld. Daarmee
kwam een einde aan een lang en
intensief proces van besluitvorming.
Rond 30 juni moet bekend zijn of dat
voor de provincie voldoende aanleiding is
om het preventief financieel toezicht op
te heffen.
Onze fractie heeft overigens niet alleen
actief bijgedragen aan het debat maar
ook zelf moties ingediend die alle zijn
aangenomen: ‘Goed en betaalbaar
wonen’, ‘Handhaving reserve sociaal domein’, ‘Verkoop sportvelden in woonwijken’.
‘Lucht in de begroting’, ‘Nee tegen winning van schaliegas in Nederland’.
Nu de Herstelbegroting is afgerond ontstaat weer ruimte voor andere zaken. Na de
zomer start een Kerntakendiscussie waarbij college en raad met de stad in gesprek gaan
over de werkbaarheid van gemaakte afspraken en over de tussentijdse resultaten van
het gevoerde beleid. Dat kan leiden tot een herijking van beleid.
In die periode zal ook duidelijk moeten worden hoe het kon gebeuren dat Amersfoort
eind vorig jaar plotsklaps onder verzwaard toezicht werd gesteld. Een werkgroep van
raadsleden zal daartoe een voorstel ontwikkelen dat na het reces in de raad wordt
besproken.
Namens de gemeenteraadsfractie, Louis de la Combé

Uitnodiging: Afdelings BBQ, zondag 6 september a.s.
Zondagmiddag 6 september organiseert het afdelingsbestuur de afdelings BBQ. Gezellig met elkaar praten, eten
en drinken. Bijpraten over actuele zaken en (korte)
presentaties van voorzitter en werkgroepen. Locatie: de
Witte Vlinder in de Van Galenstraat 30 (Kruiskamp). Het
evenement duurt van 17.00 tot 21.00 uur.

30 mei jl.: Campagnedag in Amersfoort!
Binding zoeken met mensen die
een sociaal hart hebben. Daaraan
zijn we druk aan het werk met de
PvdA. Een van de middelen die we
gebruiken is Canvassen op de
traditionele manier. Met een klein
groepje vrijwilligers is de
campagnecommissie op de
landelijke actie dag (30 mei jl.)
langs de deur gegaan om te
vragen wat er speelt.
Vooraf hebben we via de
werkgroepen informatie
verzameld, hierdoor kwamen we
goed beslagen ten ijs.
In de wijk Leusderkwartier hebben
we leuke, informatieve en
structurele gesprekken gehad. Wat maakt het leuk in de wijk hebben we samengevoegd
in bijgevoegd diagram.
Door de gesprekken hebben we een nieuw lid geworven en zijn er acht personen die nu
regelmatig een mail krijgen met onze activiteiten.
Het belangrijkste van deze vorm van leden- en kiezerscontact is dat we laten zien dat we
altijd geïnteresseerd zijn in de wijk en niet alleen tijdens campagneperiodes.
Uiteindelijk willen we alle wijken van Amersfoort een keer bezocht hebben. Wil jij daarbij
helpen, of weet je een leuke straat of wijk waar we heen kunnen gaan? Meld het de
campagnecommissie via secretaris@pvda-amersfoort.nl

Instapprogramma afgerond met bezoek aan Tweede Kamer

Donderdagmiddag 4 juni jl. brachten de deelnemers aan het Instapprogramma een
bezoek aan de Tweede Kamer. Het was een spannende middag. Onze staatssecretaris,
Martin van Rijn, stond in de plenaire zaal zijn PGB-beleid te verdedigen. Alle fractieleden
moesten stand-bye blijven. Toch had Grace Tanamal uitgebreid de tijd om ons in de
fractiekamer te woord te staan. Verder bracht de groep een bezoek aan de oude
vergaderzaal en volgden we het debat op de de publieke tribune. Met dit bezoek aan Den
Haaag is het Instapprogmma 2015 afgerond.
Er zijn wel voorzichtige geluiden om in het najaar een bezoek te organiseren aan het
Euro-parlement in Brussel of Straatsburg. Heeft u belangstelling om mee te gaan? Laat
het weten via gert.koudijs@pvda-amersfoort.nl

20 juni jl.: PvdA Opleidingsdag in Den Bosch
Zaterdag 20 juni jl. nam Bert Veenstra deel aan
de PvdA Opleidingsdag in Den Bosch geweest. Na
een peptalk van Hans Spekman heeft hij de
workshop 'ledenadministratie' gevolgd. De leden
van onze afdeling heeft hij inmiddels een mail
gestuurd met als vraag: wil elk lid in zijn/haar
account 'MyPvdA' de gegevens bijwerken en/of
aanvullen.
In de middag volgde een workshop 'Van Waarde'.
De PvdA heeft op het Congres van januari dit jaar
een resolutie aangenomen om onze kernwaarden
in de praktijk te brengen. Het afdelingsbestuur wil
hierover komend najaar een bijeenkomst
organiseren.
Tot slot sprak Agens Jongerius over haar werk in het Europese parlement, haar strijd
voor werk in Europa en Nederland. Ze herhaalde haar standpunt (en dat van de Europese
PvdA-fractie) aangaande TTIP. De PvdA is hier voorlopig tegen tenzij aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan. De sociaaldemocratische fractie neemt een sleutelpositie
omdat voor- en tegenstanders te verdeeld zijn in Europa.
Kijk voor meer informatie op: https://europa.pvda.nl/768/

PvdA fractie zichtbaar in Provinciale Staten
De PvdA vindt dat de provincie meer zichtbaar en herkenbaar moet zijn voor de mensen
in onze provincie, door direct te richten op vraagstukken die dagelijks gezien en gevoeld
worden: werk, wonen en gezondheid. Onderstaand de voorstellen die de Statenfractie
van de PvdA heeft gebracht bij de Kadernota , inclusief de moties die zijn aangenomen.
CREËREN MEER BANEN
Aanpakken jeugdwerkloosheid en garantiebanen voor mensen afstand tot arbeidsmarkt Banenplan voor jongeren gericht op provinciale taken - Provinciaal stageactieplan voor
o.a. (V)MBO-ers - Motie is aangenomen!
Opzetten leerwerkbedrijf voor natuurbeheer en landschapsonderhoud; een vak wordt
geleerd en goed voor het buitengebied - Motie is aangenomen!
BETAALBARE WONINGEN
Breng de woningbehoefte in de gehele provincie in beeld en maak afspraken met
regiogemeenten, pensioenfondsen, corporaties en bouwers, gericht op voldoende
betaalbare woningen en verlaag woonlasten met energiezuinige woningen, sociaal, vrije
sector - Motie is aangenomen!
GEZONDE LEEFOMGEVING
Aanpak locaties met hoge waarde ﬁjnstof in de
steden - Versterk mobiliteit ﬁets en OV en
snelheidsverlaging verkeer bij slechte
luchtkwaliteit - stimuleren schone energie,
verhoging ambitie van 10% naar 14%
energieneutraal 2020. Motie is aangenomen!
Tot slot is een PvdA-motie aangenomen dat
bewonersinitiatieven gericht op provinciale
ambities immer gehonoreerd dienen te worden.
Rob van Muilekom, Fractievoorzitter PvdA PS Utrecht

Werkgroep Werk stelt najaarsagenda op.
De Werkgroep Werk is donderdagavond 11 juni jl. bijeen
geweest. Na drie eerdere ‘oriënterende’ bijeenkomsten werd nu
gefocust op één thema om dit voor komend najaar uit te
werken. Een van de werkgroepleden hield een korte presentatie
over de regionale arbeidsmarktprognoses 2015-2016.
De fractie vroeg de werkgroep mee te denken over het
onderwerp flexwerken en payrolling. De fractie heeft daarover
inmiddels vragen gesteld aan het College. De discussie ging al
snel over flexibilisering en solidariteit. Besloten wordt hier een
thema van te maken voor komend najaar.
Besloten is medio oktober a.s. een politiek café te organiseren
over dit thema. Dit wordt verder voorbereid in de volgende
werkgroep bijeenkomst: donderdagavond 10 september a.s.
Praat ook mee! Meld je aan via gert.koudijs@pvda-amersfoort.nl

Werkgroep Wonen: meer dan werkgroep alleen
De werkgroep Wonen is in het afgelopen
seizoen vijf keer bij elkaar gekomen.
Tijdens de bijeenkomsten bespreken we
de actualiteit (die op dit moment erg
interessant is door de nieuwe woningwet)
en worden we bijgepraat over stand van
zaken in de gemeenteraad door een van
de aanwezige raadsleden. Ook leveren
we input voor nieuwe moties en
amendementen.
Bij de laatste werkgroepbijeenkomst van
de Werkgroep Wonen is er een gesprek
gehouden met de wethouder Fleur
Imming, die ook Wonen in haar portefeuille heeft. In deze bijeenkomst stond de
nieuwe woningwet, en de gevolgen die het heeft voor Amersfoort, centraal. Naast de
vaste samenkomstmomenten hebben we elkaar ook erbuiten gevonden. Zo zijn we
regelmatig aanwezig bij de Ronde en is de raadsacademie over de nieuwe
woningwet door diverse werkgroepleden bezocht.
Wil jij meer weten over de werkgroep? Of wil je onze bijeenkomst een keer
bezoeken? Neem dan contact op met jhekoller@hotmail.com

Agenda
Activiteit
Eerste vergadering gemeenteraad na de zomer
Afdelings Barbecue
Werkgroep Werk
Algemene Ledenvergadering

Datum
25 augustus
Zondagmiddag 6 september
10 september
26 november

