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Het toneelstuk wat de najaarsnota en begroting heet
Door Bas Stalpers

Op 5 november stond er een lange vergadering van onze gemeenteraad op het programma met op de agenda
eigenlijk maar 2 belangrijke punten. Ten eerste was daar de najaarsnota en ten tweede de begroting voor de
periode 2014-2017. Inhoudelijk zal ik hier niet veel op in gaan, wel wil ik met u mijn verwonderingen delen. En
verwonderd ben ik deze dag zeker!
De eerste verwondering kwam al bij punt 3, het vaststellen van de agenda. Op dit punt kwam dhr Hordijk van de
VVD direct met een mooi voorstel, namelijk het voorstel om heel de agenda te verzetten naar een later moment.
Wat was het geval, tijdens de commissie waren er nog vele extra vragen gekomen (oa van de PvdA die gewoon te
laat was met het indienen van schriftelijke vragen) die niet of slecht beantwoord bleken. Op zich een goed punt
van onze VVD vrienden, maar je ziet de bui al hangen dat je voor niets vrij gevraagd hebt. Gelukkig voor de
aanhoorders stond de VVD alleen in de vraag voor verzaking van de agenda. Al was de ondertoon wel dat het toch
niet uit zou maken, of het nu vandaag of over een week zou zijn, goedgekeurd zou de begroting toch wel worden.
En dat brengt me meteen bij verwondering nummer 2, al is het geen echte verwondering meer. In de politiek is
het zo dat je vaak met een meerderheid de coalitie vormt, en zo ook in Zuidplas waar CDA, CU/SGP en PvdA samen
op 14 zetels uitkomen, waardoor de oppositie met 13 altijd het onderspit delft. Hierdoor zou in principe elk
raadsvoorstel door moeten komen. Maar toen kwam het stuk verwonderen in 2 delen:
De CU/SGP werd erg kritisch over het stuk en stelde toch dat er erg veel haken en ogen waren en dat het erg dun
ijs was waar het college zich op begaf. In de woorden van dhr. De Romph werd duidelijk dat zijn partij echt zou
kijken naar inhoud en daar vanuit zou gaan. Echter blijkt dat deze partij op onze Heer vertrouwt en over erg dun ijs
durft te gaan hopende er niet doorheen te zakken.
Door 2 zieken bij de CU/SGP zou bij een stemming de oppositie in een meerderheid zijn.Daarop werd door de
oppositie geopperd om eerst over de Najaarsnota te stemmen trokken de overige 12zetels van de coalitie ook wit
weg, want dit zou een minderheid betekenen. Maar toen kwam het, de stemming zou gedaan worden, maar dan
wel na het eten. En u raadt het al, toen waren opeens ook de 2 zieken terug en zagen de overige 12 zetels er
opeens wel weer gezond uit.
Maar goed, tot nu toe is er voor de volger van de lokale politiek nog niets geks gezegd, tot nu misschien. Want
zoals ik u eerder zei, moest er niet alleen over de najaarsnota gestemd worden maar ook over de begroting voor
komende jaren en de twee zieken van de CU/SGP zouden dit niet lang meer volhouden, dus met een erg kritische
oppositie zou dit nog wel eens fout kunnen lopen. Ik kan u namelijk zeggen dat in de eerste spreektermijn zowel
SP, als ook VVD, D’66 en GBZ heel erg kritisch waren. Zo kritisch dat ze geen van allen voor leken te gaan
stemmen.
Naarmate de avond vorderde en de schorsingen zich verder opstapelde leek het vooruit bedachte toneelstukje
met als regisseurs de wethouders, toch opeens een hele andere wending te krijgen. De twee zieken gingen naar
huis, en de oppositie had opeens een meerderheid! En toch, toch bleven ze lachen. De reden? De D van D’66 staat
blijkbaar niet meer voor Democraten, maar voor Draaien. Daar waar D’66 zo kritisch was in eerste termijn zo lief
waren ze in de tweede termijn opeens. En zo kon het gebeuren dat 2 tegenstemmen opeens 2 voorstemmen

werden. Dit was al doorgegeven naar de coalitie en zo bleven ze dus lachen, want hun toneelscenario bleef toch
intact!
Zoals al aangekondigd, inhoudelijk over de begroting kan ik niet veel kwijt, dit omdat er niet veel spannends in
staat. Het is immers bijna verkiezingstijd en alle partijen in de coalitie voelen toch dat ze niet zo stevig staan, echt
beleid durven ze dus niet meer te maken, bang om hierop gepakt te worden in de verkiezingen.
En de partij die zich echt zorgen mag maken is met stip de partij van de uitglij wethouder, dhr Hazelenbach. De
wethouder die zich niet kan verplaatsen in de gedachte gang van een raadslid (en ja, dit is een quote van hemzelf)
en die rapporten niet (zelf) leest en zo met de verkeerde ombudsman zit te praten, dhr Brenninkmeijer ipv
Dullaert, zonder dit door te hebben.
Ja het was een mooi, maar soms wat langdradig, toneelstuk. Met drama, spanning en slapstick erin. In een
normaal theater zou dit goede recensies gekregen hebben, in de raadzaal leek het een aanfluiting.

SP zorgt voor betere aanpak kinderarmoede
Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de SP een motie ingediend waarbij ze voorstelde om de aanbevelingen
van het rapport van de kinderombudsman over te nemen. Nadat de wethouder eerst zich vergistte in rapporten
en ombudsman liet hij wel weten naar de aanbevelingen te kijken en deze ook, hard beloofd, te agenderen om zo
tot een armoede beleid te maken. Hiermee werd de strekking van de SP motie overgenomen en was stemming
overbodig.
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Bestuur en fractievergadering (openbaar)
Scholingsavond : Campagnevoeren
Bestuur en fractievergadering (openbaar)
Afdelingsvergadering (voor iedereen)

20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16
Batavier, Nieuwerkerk
Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16
Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16

