Voorthuizen, 28 april 2020

Geachte leden van de Raad van de Gemeente Barneveld,
Met verbijstering en diep teleurgesteld, hebben wij kennis genomen van het besluit in uw
digitale raadsvergadering van 22 april jl. om burgerinitiatieven de kans te ontnemen. In
uw motie gebruikt u het voorbeeld van Lodewijk Napoleon. (www.stichtingnivo.nl )
Verbijsterd, omdat hier absoluut geen sprake is van een democratisch
besluitvormingsproces, want als Stichting Nivo hebben wij op geen enkele wijze kunnen
participeren in het genomen raadsbesluit, daar wij volledig werden verrast door de motie.
Nadat we ons subsidieverzoek hadden terug getrokken, leefden wij in de veronderstelling
dat we de tijd zouden krijgen om, bijvoorbeeld via Plaatselijk Belang, de dialoog met de
Voorthuizense bevolking aan te gaan en verdere verdieping en mogelijkheden kenbaar te
maken ter ondersteuning van ons initiatief. Of samen met de Ondernemers Vereniging
Voorthuizen met de vele toeristische mogelijkheden. Daarnaast is het Franse Consulaat
enorm ontstemt over het handelen van de gemeenteraad.
Het comité van aanbeveling is zeer teleurgesteld in de gemeentepolitiek. Onvoorstelbaar
om met zo’n motie te komen en voor te stemmen!
Om via een motie burgerinitiatieven de grond in te boren met allerlei vooroordelen staat
haaks op wat overheidsbeleid behoort voor te staan. Dat is namelijk burgerinitiatieven
een kans geven om samen met de gemeente te zoeken naar verbinding en draagvlak om
een initiatief zoals het onze mogelijk te maken.
Het is helemaal bijzonder als een politieke partij, zoals Burger Initiatief, het voortouw
neemt om een motie te initiëren en samen met enkele andere partijen deze motie in
stemming te brengen, zonder dat wij daar, zoals gezegd, in gekend zijn. We hebben ons
op geen enkele wijze kunnen verdedigen.
Een merkwaardig stap om een voorstel, dat door de initiatiefnemers (lees: Stichting NiVo)
is teruggetrokken, (zie onze eerdere brief aan de Raadsgriffier van de gemeenteraad d.d.
9 maart 2020) toch te behandelen, uit angst dat er via het college toch een vergunning
zou kunnen worden afgegeven. Dan ga je of op de stoel van het College zitten, of je
vertrouwt je eigen College niet. Of beiden.
Stichting NiVo is zich ervan bewust dat het hebben van voldoende draagvlak in het dorp
belangrijk is. En daar wilden we voluit aan gaan werken.
Overigens, beelden in de openbare ruimte leveren veelal (soms blijvende) discussies
tussen voor- en tegenstanders.
Wij hebben de eerder ingediende subsidieaanvraag ingetrokken om juist dat draagvlak te
vergroten. Vanwege de Corona-crisis hebben we zeer bewust besloten even een pas op
de plaats te maken, voordat wij actief de bewoners gaan benaderen en informeren.

Inmiddels hebben wij meer kennis en studies in huis om het verhaal van Koning Lodewijk
Napoleon aan het dorp nog beter uit te leggen.
Wij voelen ons als Stichting Nivo geschoffeerd door de indieners van deze motie en
daarmee een deel van de gemeenteraad en vragen ons af of dit digitale besluit van deze
motie, waar wij ook op geen enkele wijze fysiek bij aanwezig konden zijn, procedureel
rechtsgeldig is. Wij beraden ons op juridische stappen.
Er zal een brief naar het college van Burgemeester en Wethouders gaan om deze motie
met verstrekkende gevolgen niet uit te voeren.
Graag vernemen wij een reactie op deze brief van u als gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Stichting NiVo
Jan Overeem, secretaris

