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Fairtrade in de gemeente Hof van Twente:
voor de bühne of écht belangrijk?

Gebruik uw recht op
kwijtschelding lokale lasten 2021

GroenLinks heeft het gemeentebestuur gevraagd om
een overzicht van de dit jaar uitgevoerde activiteiten
ter bevordering van de fairtradegedachte en naar de
plannen voor 2021. Aanleiding? Het ontbreken van
enige rapportage aan de raad, zowel over activiteiten
als plannen. Én het uitblijven van rapportage over de
vorderingen die gemeenten maken met nastreven van
de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, de
Sustainable Development Goals. De Provincie heeft
hiervan een overzicht* gemaakt. 10 van de 17 doelen
worden met de fairtradecampagne nagestreefd.

Voor veel mensen zijn dit financieel moeilijke tijden
en dat de gemeentelijke lasten volgend jaar omhoog
gaan maakt ’t er niet makkelijker op. Echter, lokale
lasten kunnen worden kwijtgescholden. Als u daar
recht op heeft, maak er dan gebruik van. Om ervoor
te zorgen dat zoveel mogelijk mensen informatie
krijgen over dit onderwerp en alle mogelijkheden,
heeft GL bij de begrotingsbehandeling 2021 een
motie ingediend.

Wat is er gedaan?
Eind 2018: het college
besluit fairtradegemeente te willen
worden en te gaan
deelnemen aan de
campagne. Een brief
met toezeggingen wordt
aan de landelijke jury
gestuurd.
Januari 2019: mede n.a.v. de activiteitenrapportage
van het ‘kernteam fairtrade Hof van Twente’ wordt de
titel fairtradegemeente toegekend. De campagne gaat
van start als publiek-private samenwerking tussen
gemeente en kernteam. Voor de gemeente betekent
dit ook het gebruik van fairtradeproducten in de eigen
organisatie en als toegezegd ‘het bevorderen van de
fairtradegedachte via alle ter beschikking staande
communicatiekanalen en door de bewindspersonen’.
De campagne biedt de gelegenheid om op dit gebied
samen te werken met het particulier initiatief en
daarmee participatie, hoofddoel van het college,
verder inhoud en vorm te geven.

HET WATERSCHAP WORDT WATERSCHAPSBELASTING
BETAALD. MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN KOMEN
MOGELIJK IN AANMERKING VOOR KWIJTSCHELDING VAN
DEZE LOKALE LASTEN.
HUISHOUDENS MET EEN
INKOMEN OP BIJSTANDSNIVEAU KOMEN MEESTAL
IN AANMERKING VOOR
KWIJTSCHELDING VAN
LOKALE LASTEN. OOK
HUISHOUDENS MET EEN
INKOMEN NET BOVEN BIJSTANDSNIVEAU KUNNEN SOMS
(GEDEELTELIJKE) KWIJTSCHELDING KRIJGEN.” (BRON: NIBUD)

Blijven werken aan
doelstellingen
William Sanchez:
“Werken aan verduurzaming betekent ook werken aan
fairtrade en de duurzame ontwikkelingsdoelen. Een gemeente besturen betekent ook je
steentje bijdragen aan de concrete bevordering van
een duurzamere en rechtvaardiger wereld. Als GLraadslid wil ik op de hoogte blijven van de activiteiten
op dit gebied en de plannen voor 2021. Niet alleen om
mijn controlerende taak als raadslid goed te kunnen
vervullen, maar ook om zelf een passende en positieve
bijdrage te kunnen leveren aan de gemeentelijke
campagne.”

“ELK HUISHOUDEN BETAALT HEFFINGEN AAN DE
GEMEENTE, ZOALS RIOOL- EN REINIGINGSHEFFING. AAN

Extra inspanning
De gemeente Hof van Twente moet in 2021 voor minstens 2 miljoen euro bezuinigen. Dat is best fors. Om
de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening op
peil te houden gaat een aantal lokale lasten stijgen.
GroenLinks vindt dat de gemeente haar sociaal
gezicht zo goed mogelijk moet laten zien. Daarom
heeft GL het gemeentebestuur gevraagd om in deze
moeilijke periode een extra inspanning te plegen om
het recht op kwijtschelding van lokale lasten extra
en actief onder de aandacht van alle inwoners van de
Hof van Twente te brengen. Deze motie is aangenomen dankzij de stem van de mede-indieners en
steunbetuigers. William Sanchez: “Er is prima
samengewerkt met de raadsleden van CDA, D66,
Gemeente Belangen, PvdA, SP en VVD. Wij hopen
vaker tot initiatieven te komen die unaniem door de
gemeenteraad worden gedragen.”

*https://public.tableau.com/profile/team.beleidsinformatie.provincie.overijs
sel#!/vizhome/DashboardSDGOverijssel/GemeenteperSDG
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Digitale versterking
in de Hof
Mijn naam is Robert
Stegwee, 58 jaar jong en
echtgenoot van Pieter
Terlouw uit de steunfractie van GroenLinks
Hof van Twente. Wij zijn
in januari 2017 in Goor
komen wonen in een
prachtig karakteristiek
huis aan de Spoorstraat
31. Graag wil ik onze
afdeling versterken op het terrein van digitale
media, zowel via de eigen website als via de sociale
media. In mijn werk als adviseur voor ICT in de zorg
staan digitaal en de publieke zaak al ruim 25 jaar
lang centraal. Toen wij in Utrecht woonden was ik
lid van de lokale ICT-commissie, maar toen stond
digitaal nog in de kinderschoenen. Inmiddels is
GroenLinks landelijk behoorlijk gedigitaliseerd en
mag ik de rollen van Webmaster en Digitale Media
Manager voor onze afdeling gaan invullen. Bert
Eggink heeft afgelopen zomer al de hele migratie van
de website verzorgd, dus ik kom in een gespreid
bedje. De sociale media ga ik samen met Annemarie
Dennenboom doen en uiteraard in goed overleg met
bestuur en (steun)fractie. Het idee is om de
landelijke verkiezingen te gebruiken om onze
digitale aanwezigheid in de Hof te versterken, zodat
we daar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022
goed gebruik van kunnen maken.

Met Twents noaberschap recht
doen aan mensenrechten
De internationale Dag van de Rechten van de Mens
valt op 10 december, niet voor niets kort voor
kerstmis. En het Internationaal Verdrag van de
Rechten van het Kind heeft Nederland in 1990
bekrachtigd. Meer dan 20 jaar geleden heeft de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten vastgesteld
dat gemeenten bij uitstek de aangewezen plaats zijn
waar die rechten daadwerkelijk in de praktijk
kunnen worden gebracht. Internationaal beleid en
denken kunnen het beste wortelen in plaatselijke en
persoonlijke verbondenheid met verdreven mensen
die hun recht op asiel nastreven. Juist de traditie
van het Twentse naoberschap biedt hiertoe
uitstekende uitgangspunten en mogelijkheden. Denk
ook aan de traditionele religieuze waarden zoals de
barmhartige Samaritaan. Tijd om als GroenLinks de
balans op te maken en te kijken hoe het nu in de Hof
met die rechten is gesteld.

Hoop
Een aantal gebeurtenissen stemt niet vrolijk, maar er
zijn ook bemoedigende initiatieven.
Een jaar of wat geleden was de VVD als enige partij
in de raad tegen een verruiming van het kinderpardon om kinderen die in Nederland opgroeien hier
te houden, nota bene een van de rechten van het
kind. Recent nog waren VVD en CDA landelijk tegen
het extra toelaten van vluchtelingen die in Griekenland in erbarmelijke omstandigheden verkeren. We
hebben de plaatselijke afdelingen van deze partijen
nog niet kunnen betrappen op een initiatief om hierin verandering te brengen op basis van hun religieuze
of humane beginselen.
Gelukkig dient zich een
herkansing aan. Er is
sprake van heropening
van het AZC in Azelo.
Per 01-01-2022 gaan gemeenten de inburgering
weer regisseren. Een
mogelijkheid dus om in
regionaal verband samen
te werken om vluchtelingen als noaber hartelijk op te vangen en bij de
inburgering te begeleiden. GL gaat hierover aan het
college schriftelijke vragen stellen.
Goor
In Goor sleept zich tergend langzaam nog een
mensenrechtzaak voort. Over, juist ja, de gewenste
plek van een woonwagenfamilie. Het gaat er bij GL
niet in dat hiervoor geen oplossing kan worden
gevonden terwijl de gemeente zelf het aanbod van
woonwagenplaatsen niet op orde had.
William Sanchez: “Dit is een mensenrechtenkwestie
die, ook met het oog op kerstmis, snel moet worden
opgelost. Als we naar de toekomst kijken, met
komend jaar de Tweede Kamer- en in 2022
gemeenteraads-verkiezingen, dan komt er nog een
lange lijst met rechten van de mens aan waarvoor
we ons ook met z’n allen zullen moeten inzetten:
biodiversiteit, klimaat, armoedebestrijding,
maatschappelijk meedoen. Kortom, van circulaire
landbouw tot circulaire economie! Ik wens iedereen
een goed actiejaar 2021 toe.”

VERANDERING
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HET PROGRAMMA IN 5 MINUTEN
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Column Gerard Willems

College loopjongen van Den Haag
Reikhalzend kijken we uit naar 2021 en naar het
nieuwe normaal. Maar wat is het nieuwe normaal?
Een meter afstand? Geen handen schudden met Oud
& Nieuw? Carbid schieten blijft natuurlijk. Traditie
toch?! Evenals ‘t jaarlijks verhogen van de OZB.
Traditie toch?! Onze bijdrage aan de gemeente
wordt volgend jaar met ruim 8% verhoogd. Wie durft
in deze tijd nog iets met 8%te verhogen? Zelfs in Den
Haag denken ze eerder aan verlaging dan verhoging.
Ons college durft wel.
Laat ik eerlijk zijn, het zit zo. De as van de regering
bestaat uit VVD en CDA en die maakten een mooie
deal met lokale bestuurders die dol zijn op macht en
meer zelf kunnen regelen. ‘Krijgen jullie ook nog
wat centjes mee’. Natuurlijk veel te weinig maar dat
hadden de lokale bobo’s van VVD en CDA niet in de
gaten. En zo zijn ze loopjongens van Den Haag geworden.
Maar ze worden wakker en strijdbaar nu er standplaatsen voor woonwagenbewoners moeten komen.
De verantwoordelijke wethouder gaf aan dat er eerst
geld uit Den Haag moet komen alvorens tot uitvoering over te gaan. Wel een beetje hypocriet om inwoners te laten opdraaien voor tekorten uit Den
Haag en die inwoners te laten wachten tot ze een
ons wegen. In Oldenzaal weten ze wel beter. Gaan
ze hun eigen weg. Kunnen ze ook want ze hebben lokale partijen die in het college zitten. Daar is het in
de Hof van Twente ook tijd voor, hoog tijd.

Communicatie
is een vak
Geboren en getogen in
Goor, op m’n 20e weggegaan en in 2016 na bijna 40
jaar weer terug. Het leven
kan raar lopen.
Ik ben Linda Zorge, 63 jaar, moeder van Jim (35),
Mick (33) en Donna (29) en vrouw van Jeroen. Sinds
2014 werk ik als communicatieadviseur bij UWV in
Zwolle en dan specifiek voor Werkgeversservicepunt
Regio Zwolle. Mijn werkende jaren heb ik o.a. doorgebracht in de uitzend- en reclamewereld, in veel
verschillende functies.
Eind vorig jaar – ik was net lid van GroenLinks – ontving ik een nieuwsbrief van de lokale afdeling. Ik
schrok eerlijk gezegd van de kwaliteit (later begreep
ik dat er per abuis een ‘kladversie’ was verstuurd) en
ik heb toen aangeboden een professionele, periodieke nieuwsbrief te maken; communicatie is immers
een vak. Bert Eggink en Gerard Willems vonden dat
een goed idee en het redactieteam was geboren. Ik
doe (eind)redactie en opmaak.
De nieuwsbrief wordt goed ontvangen; dat betekent
dat we goed bezig zijn. Maar het kan altijd beter.
Heb je suggesties of wil je dat we aan een bepaald
onderwerp (extra) aandacht besteden? Laat het ons
weten via glhofvantwente@gmail.com

kracht optimisme
motivatie liefde

succes veerkracht
vertrouwen passie

vriendschap gezondheid

creativiteit voorspoed

humor inspiratie
dromen plezier

geluk hoop

We wensen jou en je dierbaren een jaar
boordevol positieve ontwikkelingen!
Volg ons online (klik op de icoontjes)

Colofon
Redactie: Bert Eggink | Gerard Willems | Linda Zorge.
Suggesties, zelf een stukje (max. 200 woorden) schrijven?
Stuur dan voor 8 februari 2021 een mail naar
glhofvantwente@gmail.com
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind februari 2021.
Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan via
glhofvantwente@gmail.com
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar leden, sympathisanten en
andere bij GroenLinks Hof van Twente betrokkenen.
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
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