Raadsvoorstel, kadernota 2019
Als fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij is het aan mij de eer om door de ogen van en
samen met de fractie TEAM Meierijstad te kijken naar de kadernota van 2019.
Wij, van TEAM, zijn tevreden. Tevreden omdat we kijken waar we vandaan komen. Wethouder
Financiën, dhr. Goijaarts, gaf vorige week in de commissievergadering al aan geen polonaise te willen
starten. Een terechte weergave van de stand van zaken maar er is hard gewerkt in zowel 2017 als tot
dusver 2018 en langzamerhand zien we de uitwerking van de Mijlpalen groeien. Ambitieus in plannen
en in financiën tot beschikking stellen daarvoor.
Ik loop met u even de programma’s door
1- Bestuur en ondersteuning, veel ambitie, veel naamsbekendheid en veel uitbreiding van
personeel. De brief van OR laat ik hier ongemoeid maar het geeft wel aan dat er spanningen
zijn. In de organisatievisie die we met zijn allen hebben vastgesteld, over de gastvrijheid en
samenwerken met onze burgers. Wij, TEAM, hebben de indruk dat we er nog niet zijn. Het
huis staat nog niet. In de commissie van afgelopen woensdag heb ik al geïnformeerd naar
een onafhankelijk onderzoek. Graag nu wel een antwoord van portefeuillehouder.
Kunnen we al onze ambitieuze doelstellingen realiseren, onderhoud, investeringen en
beleidsvoorstellen wel verwerken. Waar staan we, is dit de goede weg, waar liggen de
pijnpunten en kunnen we meetbare afspraken maken. We doen het per slot van rekening
voor onze burgers.
2- Veiligheid, komende donderdag zal als hamerstuk vaststelling integraal veiligheidsbeleid aan
bod komen. Op een vraag van TEAM over betrekken van burgers bij vroegtijdig signalering
werd geantwoord dat BIN en GGD, oog hadden voor ook de kwetsbare burgers. Prima maar
we willen aangeven dat oog hebben voor iets anders is dan betrekken bij, 20% ouderen
binnen enkele jaren en alle anderen die op talloze manieren, denk aan internet, kwetsbaar
zijn voor invloeden van buitenaf. Die uit zijn op persoonlijk gewin ten koste van juist degene
het lastig vinden om goed van kwaad te kunnen onderscheiden. Hoeveel van u hebben al
mensen aan de deur gehad of mail ontvangen waarvan ze op zijn minst even hebben
gedacht, was dit goed of was dit fout.
3- Verkeer, vervoer en waterstaat, 130 miljoen gaf de wethouder trots aan dat hij te uit kon
geven aan wegen, fietspaden etc. Ten goede komend aan onze mobiliteit, dat is mooi. Maar
trekken we ook genoeg geld uit aan verbetering oud asfalt en aan verkeersveiligheid daar
hebben onze inwoners elke dag mee te maken.
4- Economie, na enkele wat mindere jaren nu een tijd van scoren. Wij, Meierijstad liggen op een
goede plek, mede door in het verleden een goed bestuur. We liggen op een kruispunt van
economische grootmachten in NO-Brabant, zoals we zelf er ook een zijn. Heb ook hier oog
voor mens en natuur, als de uitstraling van bedrijventerreinen goed is en verbinding op een
natuurlijke en kansrijke manier wordt ingericht is het ook voor deze doelgroepen goed. Maar
hier ook de integraliteit van zaken als economie en wonen. Sociale woningbouw als
voorwaarde voor economische continuïteit, ook voor buitenlandse werknemers.
5- Onderwijs, hier zijn grote slagen in planvorming en financieel gemaakt. Nu inzetten op
kwaliteit onderwijs, samenwerking, het leggen van dwarsverbanden. WO lijkt ons een brug te
ver.

6- Sport, cultuur en toerisme. Als sterke lokale partij, georiënteerd op en aanwezig in alle
kernen weten we, hier doet harmonisatie echt pijn. Pijn omdat vrijwilligers ziel en zaligheid in
hun cluppie hebben gestoken. En nu in soms, in hun beleving, worden afgestraft voor het
veel, goed en belangeloze werk. TEAM is niet blind voor de realiteit maar maatwerk is best
wel vaag. De eerste geluiden die wij horen over maatwerk zijn nog niet hoopgevend maar we
nemen aan dat dit onderdeel is van de onderhandeling. We zijn dan ook blij met de woorden
van de wethouder in de commissie dat er een mogelijkheid tot overgangsregeling komt voor
sportverenigingen. Dank daarvoor en ik neem aan dat dit ook hier in de raad bevestigd
wordt. Er wordt veel geïnvesteerd in sport en TEAM juicht dit van harte toe. Er liggen ook
hier veel kansen in samenwerking met lokale initiatieven bv Erp het Omnipark.
Hoe zou u kijken tegen het fenomeen dat er op deze en andere beleidsterreinen veel geld
wordt uitgegeven aan projecten met een bijna bodemloze put. Het fenomeen we moeten
wel ondersteunen anders hebben we niets. Geen prestige geen theater, niets. Het doet ons
als TEAM wel wat, als wij iets moeten uitleggen wat op bestuurlijk en politiek niveau
misschien wel correct is maar gevoelsmatig voor al die vrijwilligers die nu met financiële
problemen zitten echt moeilijk te verteren. De incidentele besteding in 2018 en 2019 voor de
Blauwe Kei, is er zo een. Wij komen dan ook met een amendement.
Op het gebied van toerisme komt het college nog met een voorstel, maar ons idee zou zijn
om de inkomsten, toeristenbelasting, rechtstreeks over te hevelen naar een pot ontwikkeling
toerisme.
7- Sociaal domein, nog niet hersteld van de transitie/transformatie waar het toch ook niet
allemaal van het leie dakje gaat, zie tekorten op de jeugdzorg. Is het zoeken naar een
evenwicht tussen regels en praktische uitvoering en dan op weg naar een inclusieve
samenleving. Betrek de alle adviesraden en luister naar de samenleving, daar zitten per slot
van rekening de ervaringsdeskundigen. Gebruik dit en ga uit van het goede, regels zijn maar
bedacht om misbruik te voorkomen en ons te voorzien van een dashboard. Maar ga aan
tafel, luister en waar echt nodig faciliteer. Streng doch rechtvaardig.
TEAM wacht nog op de toegezegde visie op vrijwilligerswerk.
8- Volksgezondheid en milieu. Ik verbaas me altijd over het feit dat we al zolang bezig zijn om
de wereld te verbeteren maar daar maar mondjesmaat in slagen. Op dit beleidsterrein gaan
we uit van de wet van grote getallen. Als Nederland, laat staan Meierijstad, geen plastic,
geen fijnstof, geen gas, geen olie, geen asbest gebruikt en we als ons afval totaal gaan
hergebruiken heeft dat op wereldniveau een invloed van een deeltje fijnstof. Laten we daar
dan toch maar meteen mee beginnen s.v.p. Dat kan namelijk het verschil maken.
Maar wat weten we eigenlijk van onze eigen leefomgeving. Cijfers van RIVM zijn er over
luchtkwaliteit en dat zegt nog niets over de kwaliteit van ons grondwater, over de bodem.
Hier ligt nog een hele klus! Dit is naast, de eigen bereidheid om goed voor je lichaam te
zorgen, niet roken/bewegen/gezond eten en niet teveel stress, een belangrijke invloed op
onze fysieke gesteldheid. De gezondheidsvisie zien wij als een eerste aanzet.

Voorzitter,
Met in het oog dat wij in 2018 en zeker ook 2019 nog onnoemelijk veel te doen hebben. Denk maar
aan de vitaal buitengebied en duurzaamheidsvisie. Zeker die combinatie kan veel kansen bieden.
Ik zou willen zeggen, geacht college; Luister goed en doe er uw voordeel mee!

