Apeldoorn, 28 april 2019
Schriftelijke vragen van de fractie van D66 Apeldoorn betreffende de Publieksopkomst Europese
verkiezingen, ingevolge artikel 34 van het Reglement van Orde van de raad.
Geacht college,
Afgelopen zaterdag stond er een artikel in de Stentor over het ontbreken van een publiekscampagne
oo de E o e e e kie ingen Gemeen e d ing o ild lakken In he a ikel i een aan al
opmerkingen van de gemeentewoordvoerder opgenomen en deze uitspraken dwingen ons tot het
stellen van deze vragen want wij zijn hiervan geschrokken.
In het artikel is aangegeven dat de Europese verkiezingen toch verder eg staan van de gemiddelde
in oner en het niet campagne voeren een gevolg is van bezuinigingen. Wat ons betreft is dit een
ongewenst neveneffect van de bezuinigingen en volgens ons juist hét argument om wél campagne te
voeren.
De Europese Unie is voor Nederland verschrikkelijk belangrijk, en ook voor Apeldoorn. Ons argument
is dat het iedere Apeldoorner aangaat en ter illustratie onderstaande aandachtspunten.
Nederland is een handelsnatie en onze vrije export naar EU-lidstaten levert jaarlijks 120 miljard euro
op en 1,5 miljoen Nederlanders danken hier hun baan aan. Als 1% gemeente kunt u nagaan dat ook
wij daarvan profiteren.
Onze vrije Apeldoornse democratie wordt ook beschermd door een samenwerking op het gebied van
defensie, als Europese unie doen we ertoe in relatie tot China en Amerika maar dat kan nog beter.
Denk ook aan de voordelen van de bestrijding van terreur en criminaliteit, die houden zich ook niet
aan landsgrenzen en Apeldoorn kan ook last hebben van georganiseerde internationale criminaliteit.
Op dit moment gaat nog steeds jaarlijks 53 miljard euro van het Europese budget naar landbouw. Dat
is ruim 40 procent van de begroting. Het is meer dan Nederland jaarlijks uitgeeft aan onderwijs,
cultuur en wetenschap, economische zaken, defensie en infrastructuur en milieu bij elkaar. Europa
geeft veel minder uit aan kennis en innovatie. Slechts een kleine 14 miljard euro per jaar. De wereld
o n ko Wan alleen me oldoende in e e ingen in kenni en inno a ie k nnen e een
antwoord geven op de vraagstukken van nu en de toekomst.
Vanuit onze partij hechten wij, zoals u ziet, grote waarde aan Europa en aan de bijbehorende zwaar
bevochten democratie. Wij vinden het daarom van essentieel belang dat Apeldoornsers zich bewust
zijn van het recht om te mogen stemmen.
Naar aanleiding van het bovenstaande, heeft D66 Apeldoorn de volgende vragen voor het college:
-

Kent u het artikel in de Stentor en kunt u de quotes van de gemeentewoordvoerster
bevestigen?

-

Onderschrijft u het belang van Europa en de Europese verkiezingen?

-

Kunt u aangeven of u het met ons eens bent dat de campagne alsnog gevoerd moet worden
vanwege het belang van de Europese verkiezingen?

-

Zo ja, kunt u dit met spoed oppakken en een publiekscampagne starten zodat de
Apeldoornse opkomst bij de stembus vergroot?

-

Kunt u in ieder geval de Europese vlag hijsen tussen de Dag van Europa op 9 mei en de
Europese verkiezingen ter bevordering van de opkomst?
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