11 juli 2017.
Reactie ZW 14 Kadernota juli 2017.
Op de titel “Verbinden, Besturen , Vernieuwen “van deze Kadernota is heel wat
af te dingen, en doet geen recht aan de praktijk van alledag zoals daar door dit
college en deze coalitie vorm aan wordt gegeven. ZW14 kijkt dan ook
reikhalzend uit naar maart 2018 als de volgende gemeenteraadsverkiezingen
gehouden gaan worden en er een einde komt aan de hegemonie van dit
samenwerkingsverband. Het gevoerde beleid aanschouwend kunnen wij niet
anders concluderen dan dat het op onderwerpen een beleid is van mooie
woorden en in het licht van vormgeven aan het democratisch proces, een
dieptepunt is voor de lokale democratie. Deze coalitie die volgens strakke
disciplinaire regelgeving en initiatiefloos de voorstellen van het college als
hamerstukken goedkeurt, verdient geen schoonheidsprijs. Een college dat de
machtspolitiek niet schuwt, een coalitie die dit ondersteunt zelfs als het tegen
het door deze raad zelf vastgesteld beleid indruist.
Gelet op de praktijk van dit soort besluitvorming kan er dan ook geen
misverstand zijn over het feit dat dit College de raad als geheel niet
vertegenwoordigt. Het lijkt me correcter als het College voortaan ook zelf
aangeeft slechts namens de coalitie op te treden.
Democratie teruggebracht tot slechts de meerderheid der stemmen laat
vooral zien dat het begrip over het wezen van de democratie niet is ingedaald
bij deze coalitie en dit College.
Voor ons ligt een kadernota waarin een beeld geschetst wordt waar de
kritische lezer doorheen prikt. Kijken we bijvoorbeeld naar het onderdeel
dienstverlening dan moeten we vaststellen dat het streven naar een omslag op
dit gebied al 10 jaar geleden in 2007 door de toenmalige wethouder in gang is
gezet. Blijkbaar is dit proces na zo’n lange tijd nog steeds in volle gang. Er is
zelfs een engelse term voor bedacht om het nog mooier te laten klinken.”
Hostmanship”.
Een tweede voorbeeld , het opgelegde project : De Kracht van Waalre waar
intrinsiek weinig steun voor is maar populair gezegd het mot..”” Kennis en
initiatieven van inwoners benutten en uitwerken, wat komt er van terecht ???
Laat staan de wijze waarop deze coalitie omgaat met ideeën en initiatieven van

raadsleden van de oppositie: deze worden standaard denigrerend en afkeurend
benaderd, of zelfs compleet genegeerd.
Als derde voorbeeld: Samenwerking in de regio, daar waar niet aan te
ontkomen is krijgt wel vorm, maar op de meer niet verplichtende terreinen
geeft Waalre geen thuis. Een samenwerkingsverband met o.a. EHV, V,Waard,
Heeze-Leende, Hamont-Achel , Neerpelt en Cranendonk wordt niet ingevuld.
Graag had ZW14 als partij een amendement in gediend waarmee Waalre recht
zou doen aan haar uitspraak dat Waalre ‘een loyale en betrokken speler in
regionale verbanden wil zijn’. Nogmaals, de praktijk leert ons dat deze coalitie
niet openstaat voor moties of amendementen vanuit de oppositie, de reden
waarom ZW14 geen enkel voorstel in die vorm zal aanbieden, ook al zijn wij
overtuigd van de meerwaarde. Wellicht denkt u nu allen bluf…., graag zal ik
elke belangstellende na deze vergadering voldoende informatie verschaffen om
daar zelf invulling aan te geven en een initiatief in die richting te ontwikkelen.
De financiële toekomst van Waalre baart ons zorgen, overschrijdingen op
begrote posten , met name in de zorg lijken grenzeloos te zijn. Onze inwoners ,
jeugd zowel als ouderen verdienen het beste van het beste maar de financiële
middelen zijn eindig. Bij de eerste overschrijdingen op de jeugdzorg in 2016 is
er door de oppositie stevig aan de bel getrokken maar beleidsmatig kabbelde
het gewoon verder naar de volgende overschrijding. Op welke wijze is er door
dit college pogingen ondernomen om meer grip op deze uitgaven te krijgen en
welke initiatieven zijn daartoe ontwikkeld ? Recente berichtgeving hier over in
de pers maken gewag van een zeer lucratieve en florerende bedrijfstak.
Op één onderwerp willen we een instemmend geluid laten horen nl. het beleid
t.a.v. speelplekken voor onze jeugdige inwoners. Zelfs als na screening van alle
zogenaamde onvermijdelijk posten een verhoging van de OZB noodzakelijk is
dan zal ZW14 dit beleid steunen, het is dan ook goed dat het als apart voorstel
aan deze raad is voorgelegd. Graag echter ook aandacht voor het ‘dagelijkse’
straatmeubilair: deze kunnen kinderen ook uitdagen om te spelen!
Ten aanzien van het financieel beleid kunnen wij ons niet vinden in de plannen
die ver na de zittingsperiode van dit college doorlopen. De jarenlang
doorlopende verhoging van de OZB vinden we geen goede zaak. Tal van andere
zaken zijn nog zeker de moeite waard om kritisch bekeken en besproken te

worden, waardoor de totale woonlasten voor onze inwoners binnen de perken
kunnen blijven.
Uit de kadernota blijkt niet dat er nagedacht is over kansen die kritischer
omgaan met regenwater bieden. Al eerder heeft ZW14 voorgesteld om door
vergroting van het waterbewustzijn meer burgers en bedrijven te motiveren
om regenwater af te koppelen en niet meer via het riool af te voeren. Daarmee
kan vroegtijdige vervanging en vergroting van dure riolen voorkomen worden
en kosten voor de waterzuivering vermeden. Ook de energieopbrengst
(duurzaamheid!) van ons afvalwater gaat dan omhoog. Mogelijk dat voor de
burgers in volgende begrotingen daardoor de rioolheffing omlaag kan en t.z.t.
de zuiveringsheffing van het waterschap. Gezien de standaardreactie van deze
coalitie dienen we ook hiervoor geen motie of amendement in.
Ik ga nu afronden. De termen “Ruimtescheppers , Ruimtevragers,
Onvermijdelijk, Sterk Gewenst en Aanvullende Ambitie” zouden de basis
kunnen zijn van een politieke discussie die niet voor de Bühne wordt gehouden
maar die daadwerkelijk tot aanpassing van beleid zou moeten leiden, inclusief
goede ideeën en initiatieven van de oppositie.
Helaas behoort dat niet tot de mogelijkheden. Wij stellen dan ook voor om
heel praktisch deze raadsvergadering niet langer te laten duren dan strikt nodig
is : leg snel de mogelijk door de coalitie al afgesproken amendementen en
moties ter stemming voor. Daarna kunnen we overgaan tot de orde van de dag.
De fractie van ZW14.
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