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Uitvoering Wet Werk&Bijstand en Participatiewet:
te streng en te weinig ruimhartig
In de raadsvergadering van
13 januari 2015 zijn de verordeningen Wet Werk en
Bijstand en Participatiewet
vastgesteld.
GroenLinks
heeft tegen enkele verordeningen gestemd, omdat
deze te streng richting uitkeringsgerechtigden zijn of
onvoldoende tegemoet komen aan de noden van mensen met een laag inkomen.
Zo stemde GroenLinks tegen
de Verordening Maatschappelijke tegenprestatie. In deze
verordening staat omschreven
dat mensen met een uitkering
iets terug moeten doen voor de

samenleving in de vorm van vrijwilligerswerk. GroenLinks heeft
niets tegen het stimuleren van
mensen om actief te zijn in de
samenleving en zich nuttig te maken, maar vindt het uitgangspunt
‘voor wat hoort wat’ verkeerd. Dit
werkt stigmatiserend richting uitkeringsgerechtigden: alsof het
merendeel van hen thuis op de
bank zit te wachten tot de maandelijkse uitkering binnenkomt
en niet in de samenleving actief
wil zijn. GroenLinks vindt dat
het uitgangspunt moet zijn dat
de gemeente mensen die niet
meedoen aan de samenleving
moet helpen om tot een zinvolle
invulling van hun leven te komen

in plaats van hen te dwingen tot
werkzaamheden. Bovendien kan
de tegenprestatie verdringing van
werk opleveren: bijvoorbeeld als
de bibliotheek moet bezuinigen,
betaalde baliemedewerkers ontslaat en enige tijd later vrijwilligers zoekt om achter de balie te
werken. Verder heeft GroenLinks
met een amendement geprobeerd de studietoeslag voor
jongeren met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid
te verhogen. Deze jongeren kunnen door hun arbeidshandicap
namelijk geen bijbaantje nemen.
Gemiddeld verdienen studenten 300 euro per maand bij en
GroenLinks wilde de studietoe-
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lage op dit bedrag stellen. Alle
andere partijen behalve PvdA
en BBO hielden echter vast aan
een toelage van 10% van het minimumloon (dit komt neer op 70150 euro, afhankelijk van de leeftijd). Ook vond GroenLinks dat
meer mensen toegang moeten
krijgen tot het persoonlijk minimabudget. Volgens de verordening persoonlijk minimabudget
krijgen mensen met een inkomen
tot 110% van de bijstandsnorm
jaarlijks 366-522 euro om nood-

zakelijke uitgaven te kunnen
doen, zoals schoolkosten, een
computer, een eettafel of een
wasmachine. De bijstandsnorm
is 960 euro voor alleenstaanden
en 1372 euro voor samenwonenden. GroenLinks vindt dat
de norm voor het persoonlijk
minimabudget op zijn minst
wel 120% van de bijstandsnorm
moet zijn, maar een amendement van deze strekking vond
geen meerderheid. Tenslotte
heeft de fractie van GroenLinks

ingestemd met het boetebeleid
voor
bijstandsgerechtigden
en mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en
de reïntegratieregeling.

cartoon Uitvoering Wet werk&Bijstand
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GroenLinks wil paramotorvliegen verder aan
banden leggen
Het college van B&W van
Overbetuwe heeft in 2014
de provincie geadviseerd
over een te verlenen vergunning voor paramotorvliegen, ook wel rugzakvliegen genoemd, boven
de gemeente. GroenLinks
ziet graag scherpere voorwaarden voor de vergunning voor vluchten van deze
vliegtuigjes.
De provincie Gelderland heeft de
bevoegdheid voor het afgeven
van vergunningen voor paramotorvliegen en moet daarbij de betreffende gemeenten om advies
vragen. Het College van B&W
heeft 2014 de provincie geadviseerd om een aantal voorwaarden te stellen voor het afgeven
van een vergunning aan Paramotorclub Holland. Deze club wil
voortaan op drie locaties in Overbetuwe kunnen stijgen en landen en wil op veel meer dan 12
dagen per jaar kunnen vliegen.

In het advies over de vergunning
verzocht het College onder andere om per dag een maximum
aantal vluchten per paramotor te
benoemen, per dag per terrein
één paramotor toe staan en gevarieerde routes te laten vliegen.
Voor GroenLinks en GBO gaan
deze voorwaarden niet ver genoeg. Het College geeft in het
advies geen richting aan het gewenste aantal vluchten per dag,
stelt geen maximum aantal vluchten per maand en per jaar (in
2014 was dat 12 per jaar) en rept
niet over vliegen boven de bebouwde kom. Bovendien zijn er
ondanks eerdere beweringen in
2014 klachten van omwonenden
geweest over paramotors van
Paramotorclub Holland en heeft
deze club zich niet aan de meldplicht gehouden om vluchten bij
de provincie vooraf te melden.
Hierdoor heeft Paramotorclub
Holland in 2014 op veel meer
dan de in de vergunning gestelde
12 dagen gevlogen. Alle redenen

om Paramotorclub Holland niet
te belonen met een veel ruimere
vergunning. Een motie voor de
raadsvergadering van 13 januari
kon echter worden ingetrokken,
omdat bleek dat de provincie de
vergunningaanvraag buiten behandeling heeft gelaten. Paramotorclub Holland had onvoldoende
informatie aangeleverd en was
niet duidelijk of ze in totaal op
12 dagen per jaar vanaf de drie
locaties wilden vliegen of op 36
dagen vanaf steeds één locatie.
GroenLinks houdt de vinger aan
de pols bij een eventuele nieuwe
vergunningaanvraag van deze
vanuit milieuoogpunt overbodige
recreatie.

paramotor
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Buurt pikt hek rond brede school in Heteren niet;
GroenLinks wil aanpassing beleid
Begin januari zijn buurtbewoners van de Brede
School de Vogeltuin een
petitie begonnen tegen de
bouw van een hek van 1,80
meter rond deze school.
Ondanks een verzoek van GroenLinks aan wethouder van Baal in
de raadsvergadering van 256
november om tot een breed gedragen oplossing te komen, zet
deze wethouder het plan door
om het hek te plaatsen. Dit zeer
tegen de zin van een overgroot
deel van de buurtbewoners. Zij
vinden dat het schoolplein, een

populaire speellocatie, niet afgesloten moet worden. Aan het eind
van dezelfde dag van de start van
de petitie stond de teller op 160
tekenaars, twee dagen later op
270 en half januari op bijna 400.
De bewoners en de dorpsraad
vindt dat de gemeente afgaat
op de mening van slechts drie
omwonenden en de rest van de
bewoners negeert. GroenLinks
gaat nu onderzoeken in hoeverre de andere schoolpleinen in
de gemeente zijn afgesloten en
wil in overleg met dorpsraden en
scholen onderzoeken op welke
manier afgesloten schoolplei-

nen toch open kunnen worden
gesteld. Dit moet uitmonden in
een breed gedragen voorstel
in de gemeenteraad om ervoor
te zorgen dat kinderen optimaal
gebruik kunnen maken van de
speelvoorzieningen die met gemeenschapsgeld voor hen zijn
neergezet.

Brede School de Vogeltuin
in Heteren (in aanbouw)

Ondertussen in Overbetuwe...
De gemeenteraad heeft op 13 januari ingestemd met de beheers verordening Zetten-Hemmen.
Met een beheers verordening wordt in feite de looptijd van een bestaand bestemmingsplan verlengd.
Normaal moet een bestemmingsplan na 10 jaar vernieuwd worden. In het geval van het
bestemmingsplan Zetten-Hemmen zou dat voor 25 januari 2015 moeten zijn gebeurd.
Dat is niet gelukt, vandaar de beheers verordening, die geldt voor 5 jaar.
Op 13 januari hebben de gemeenteraad gesproken over De Pas, een nieuw te ontwikkelen woonwijk
in het Zuidoosten van Elst. Hoewel B&W aangeven dat zij graag interactief willen ontwerpen en zeggen
een ‘Bottom-up’ aanpak te willen hanteren, houdt Bottom-up vooralsnog vooral in dat men
projectontwikkelaars wil betrekken bij de planvorming. GroenLinks verstaat onder Bottom-up juist da
de gemeente samen met toekomstige bewoners en omwonenden de wijk gaan vormgeven, waarna
ontwikkelaars en bouwers worden gezocht die daadwerkelijk in staat zijn om de inrichting van de wijk
en de huizen met deze betrokkenen vorm te geven.
Het college van B&W wil opdracht geven voor een
onderzoek naar de huisvesting van het Overbetuwe
College in Elst. Omdat in 2013 al eenzelfde soort
onderzoek is uitgevoerd vindt GroenLinks een nieuw
onderzoek overbodig.

plangebied van De Pas in Elst
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Belangrijke onderwerpen op de
komende politieke avonden
DINSDAG 20 JANUARI
Voorrondes
Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Park Tergouw, Oosterhout
Ontwikkelingen langs de A15
Bouw van 21 levensloopbestendige woningen voor ouderen aan de Mozartstraat in Elst
Regionale verevening van de kosten van dure jeugdzorg
Huisvestingsverordening Stadsregio Arnhem-Nijmegen
Toekomstige samenwerking in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Uitgelicht

Maandag 23 februari

19.30-21.30
GroenLinks
thema-avond
over openbare toegankelijkheid van schoolpleinen.
Onlangs besloot het College van B&W
om een hoog hek te plaatsen rondom
Brede School de Vogeltuin in Heteren,
zeer tegen de zin van omwonenden.
Ook om andere schoolpleinen in onze
gemeente staan inmiddels afrasteringen.
GroenLinks ziet hierin een tendens dat
spelende kinderen in hun ruimte worden
beknot en wil deze tendens graag keren.
Op deze GroenLinks thema-avond bespreken we wat er nodig is om de schoolpleinen van de basisscholen in onze
gemeente openbaar buiten schooltijden
toegankelijk te houden of te krijgen.
Voor deze thema-avond zijn ook vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden
uitgenodigd

Agenda
Dinsdag 20 januari
19.00-22.00
voorrondes
Dinsdag 27 januari
19.30-21.30
fractievergadering GroenLinks
Dinsdag 3 februari
19.30-22.30
voorrondes en raadsvergadering
Dinsdag 10 februari
19.30-21.30
fractievergadering GroenLinks
Maandag 23 februari
19.30-21.30
Thema-avond: openbare toegangkelijkheid van schoolpleinen
zie ‘uitgelicht’

Dinsdag 24 februari
19.00-22.00
Thema-avond: openbare toegangkelijkheid van schoolpleinen
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Vragen? De raadsleden horen het graag!!
Mickel Langeveld
Fractievoorzitter

Manon Wille
Burgerlid

(Ruimtelijke ordening)

(Sociaal domein, financiën en bestuur)
mickellangeveld@gmail.com
0481-351 150

manonwille@kpnmail.nl
0481-459121

@mickellangeveld

Leo Starink
Burgerlid

(Sociaal domein, natuur en milieu )
l.starink@natuurenkunst.nl

Hanno Krijgsman

06-37403725

Raadslid

(Ruimtelijke ordening)
hannokrijgsman@gmail.com
0488-795 032
@hannokrijgsman

Carla van Kerkhof
Burgerlid

(Sociaal domein)
cvkerkhof@gmail.com
0481-355935

© Fotografie Kirsten den Boef

www.overbetuwe.groenlinks.nl
Meedoen?
Wil je intensief meedenken om onze gemeente
groener en socialer te maken?
Kom bij de fractie!
Wil je op adhoc-basis meeden-ken over een
thema waarbij je betrokken bent?
Kom op de thema-avonden!
Wil je op een thema advies ge-ven aan de frractie op basis van je expertise?
Laat het ons weten!
De fractie van GroenLinks Overbetuwe
is opzoek naar mensen die de fractie
willen komen versterken. Dus wil je
meedenken over en invloed uitoefenen
op de ruimtelijke ordening, het sociale
beleid, de financiën of het bestuur in
onze gemeente en dit elke twee weken
in de fractievergadering wilt doen, wees
van harte welkom en meld je dan bij
Hanno Krijgsman.
Kijk op:

www.overbetuwe/groenlinks.nl/doe-mee

Ons Overbetuwe:

het gaat om mensen,
niet om cijfers
GroenLinks wil dat
Overbetuwe de groenste, sociaalste en meest open gemeente wordt
van de regio Arnhem-Nijmegen.
In ons verkiezingsprogramma
vind je hier meer over:

www.overbetuwe.
groenlinks.nl/speerpunten-groenlinks-overbetuwe
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