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Voorzitter,
Deze kadernota is een beetje saai. En dat is geen verwijt maar een
compliment.
Het college, dat er nu een jaar zit, zich als een belangrijk doel heeft
gesteld om plannen die door het vorige college zijn ingezet af te
maken. En dat lukt, zo concluderen wij uit deze kadernota.
Het is niet zo dat dit college geen ambitie heeft om nieuwe dingen te
doen. Integendeel. Maar ambities moeten wel haalbaar zijn. Die
balans lukt ook steeds beter.
Een kadernota hoort ook een beetje saai te zijn. Hoe staan we ervoor?
Waar moeten we een beetje bijsturen? Het is niet het moment om met
wilde nieuwe plannen te komen.
Dat doen wij dan ook niet. Wij dienen twee voorstellen in om onze
binnenstad op twee plekken verder te vergroenen. Ook blijven wij ons
inzetten voor omheinde ravotterreinen in de wijken en hebben wij een
technische motie over de leesbaarheid van de kadernota.
Hoe saaier de politiek, hoe gelukkiger het land, zei Frits Bolkenstein
ooit. Of dàt ook op deze kadernota en op Weert van toepassing is
daar durven we ons niet aan te wagen want er spelen wel degelijk
dingen in het Weertse.
We hadden het al over groen. In de IJzeren man zijn er wat ons betreft
toch echt dingen mis gegaan, of in ieder geval dingen gebeurt die niet
de schoonheidsprijs verdienen en die nog jaren als littekens in het
landschap zichtbaar zullen blijven. Dit is het laatste wat wij hier over
zeggen, mits het nooit meer gebeurt.
Wij hebben eerder gesproken over een initiatiefvoorstel rond het
kwijtschelden van kleine schulden waarbij de gemeente als schild
tegen incasso op incasso optreedt. Wij hebben echter begrepen dat
het aanvalsplan aanpak armoede nog volop in ontwikkeling is en
daarom houden onze kaarten nog even tegen de borst. Bovendien,
zoals aangegeven, past het wat ons betreft niet om bij een kadernota
met omvangrijke nieuwe plannen te komen.
Wij benoemen toch de arbeidsmigranten. Draagvlak in de
samenleving is enorm belangrijk voor de vestiging van grote groepen

nieuwe mensen in onze gemeente. Behoorlijk bestuur is dat echter net
zo goed.
Dit hebben we ook gezien bij de komst van het AZC. Het is belangrijk
dat mensen weten waar ze aan toe zijn, dat er duidelijke afspraken
gemaakt worden zoals 5 jaar en 1000 mensen en dat die afspraken
dan ook nagekomen worden. Vraag aan het college; is het mogelijk
dat de eigenaar van het terrein afspraken kan maken met het COA
over een langdurigere vestiging van het AZC buiten de gemeente om.
Eenvoud is de juiste middenweg tussen te veel en te weinig. Wij zijn
gelukkig en tevreden.
Fractie Goubet-Duijsters

