Voorzitter,

7 jaar geleden hield ik in dit huis mijn eerste algemene beschouwingen als VVD
fractievoorzitter.
Zeer waarschijnlijk zal dit mijn laatste bijdrage zijn. Na 21 maart hoop ik onverminderd deel
uit te maken van deze Raad, maar niet meer als fractievoorzitter.
De VVD heeft een nieuwe lijsttrekker gekozen en Miriam Dekkers ( Slomp Dekkers) zal naar
alle waarschijnlijkheid het stokje van mij overnemen.
Wij zijn blij met Miriam als lijsttrekker. Een jonge vrouw, ondernemer maar ook met ervaring
in de zorg en arbeidsbemiddeling. Een vrouw met bewezen maatschappelijke belangstelling.
Een vrouw, die niet alleen kijkt naar het eigen belang, maar ook de belangen van een sector (
het toerisme of de zorg) of de gemeente uitstekend in beeld heeft.
Voorzitter, het lijkt mij gepast Miriam Dekkers hier te lanceren gezien het feit dat het College
in de programmabegroting vrijwel overal de ambitie overlaat aan “Volgend College”.
En daarmee ben ik aangekomen bij de ambities van dit College of beter gezegd “Het gebrek
aan ambities”.

Laten we eens wat belangrijke thema’s de revue laten passeren:
Inhuur Derden:
Waar kan ik vinden wat wij op jaarbasis uitgeven aan inhuur Derden en hoeveel is dat?
Zorg
Direct na het aantreden van dit College werd het contract met de Zorggroep Oude en
Nieuwe Land inzake huishoudelijke hulp opgezegd. Gevolg: een ontslagronde voor 300
werknemers. Dat heeft pijn gedaan.
Duurzaamheid
Deze Raad heeft al in 2011 haar wens om te komen tot een energietransitie kenbaar
gemaakt. Deze wens is verschillende keren herhaald. Wij hebben doelen geformuleerd.
Windmolens worden het niet. Biovergisters evenmin. Dit College zet in op zonneweiden.
Maar er komt geen donder van terecht.

Participatiewet
De Raad heeft ruim budget beschikbaar gesteld om meer mensen te laten terug keren in het
arbeidsproces. ( Arbeid geeft voldoening en draagt bij aan zelfrespect; arbeid adelt). De
doelen, die zijn gesteld, zijn bij lange na niet gehaald. Niets van terecht gekomen.

Wonen in kernen
Het College zegt in haar begroting en dan komt een brij aan woorden: “voldoende
aanwezigheid en investeringskracht te willen bewerkstelligen om voldoende sociale
huurwoningen te kunnen behouden en realiseren”. Wij hebben ruim 30 kernen. Hoeveel
huurwoningen zijn er nieuw gerealiseerd per kern in de voorbije ruim 3,5 jaar.
En hoe staat het met de ontwikkeling van het terrein Hoofdstraat 6 en 8 in Oldemarkt.
Wordt er al gebouwd??

Onderwijshuisvesting
Ondanks geklungel van dit College en dankzij volharding van diverse krachten in Giethoorn,
gesteund door alle raadsfracties werd er vrij snel duidelijkheid verkregen over een locatie
voor de nieuwe basisschool, die gewoon de instemming heeft van de provincie. Maar er is
nog geen paal in de grond.
We hebben een uitstekende inventarisatie van de beschikbare onderwijslocaties in
Steenwijkerland gekregen. Goed te zien dat vele betrokkenen een gemeenschappelijke koers
voor de komende 15 jaar zien. Maar het budget voor de jaren 2018 t/m 2021 ontbreekt.
Terwijl deze begroting daarover gaat. Slappe hap dus.

Ontwikkeling Steenwijkerdiep:
We kletsen met elkaar en hebben het er maar druk mee. Maar er gebeurt niets.

Revitalisering Binnenstad:
We kletsen met elkaar en hebben het er maar druk mee. Maar er gebeurt niets.

U zult zich afvragen:
Wat ging er goed??
We hebben het betaald parkeren afgeschaft met grote instemming van de Raad.
’t Olde Maat Uus is compleet vernieuwd en gerestyled. Niet dankzij het College maar
ondanks het College.
En in Vollenhove, Voorpoortplein en bij haven en kerk zijn we goed bezig geweest maar dat
was vooral ook uitvoering.

Oh ja en Belt Schutsloot kreeg haar eigen Golden Gate Bridge. Voorzitter als je zo met
gemeenschapsgeld om durft te springen dan verdient dit College ook haar eigen Alcatraz.

Voorzitter,
Ik rond af. Heel Nederland zit in een flow, er is optimisme, consumenten blaken van het
zelfvertrouwen, het bruist van nieuwe initiatieven. Overal is activiteit.
En in Steenwijkerland staat de gemeente stil. Niet in beweging te krijgen. Men verschuilt zich
achter een beeldscherm, terwijl buiten de zon schijnt en de wereld vrolijk is. Schrijnend om
zo de laatste maanden van een College te moeten zien wegkwijnen.
De VVD verlangt naar 21 maart 2018.

