
Nieuwjaarstoespraak Fractie PvdA/GroenLinks 

Beste mensen, 

De tijd vliegt en dus zijn we nu alweer bij elkaar om een nieuw jaar in te 
luiden. Tenminste zo voelt het bij mij. 

We staan nu als gezamenlijke raadsfractie voor het laatste volle politieke 
raadsjaar. Een jaar, die de nodige drukte zal geven. 

Op 15 maart a.s. zijn de verkiezingen van de Tweede Kamer, een eerste en 
belangrijke lakmoesproef voor de politieke stemming in Nederland en 
indicatie voor deze stemming in onze gemeente. Overigens zullen we de 
campagne voor deze verkiezingen als PvdA en GroenLinks gescheiden doen. 

Belangrijker voor onze plaatselijke inzet en onze gezamenlijke raadsfractie is 
de opmaat naar de verkiezingen van de gemeenteraad in april 2018. Deze 
verkiezingen zullen gedurende dit jaar, en wel met name in de tweede helft 
de nodige aandacht vergen. Immers voor het eind van het jaar zal er een 
verkiezingsprogramma moeten liggen, de gezamenlijke lijst moeten zijn 
opgesteld en de verkiezingscampagne vroeg in eerste kwartaal van 2018 
moeten zijn uitgewerkt.  

Los van al dat verkiezingsgeweld gaat ook het werk van onze fractie in de 
gemeenteraad onverminderd door. 

Ik denk dat we als samenwerkende partijen op dit punt best wel trots 
kunnen zijn. Wij zijn, zo denk ik, goed in staat en niet zonder succes 
gebleken om op onderwerpen een ander geluid te laten horen dan wel onze 
sociale en duurzame intentie te laten doorklinken en de besluiten te 
beïnvloeden. Dit zullen we, zo goed en zo kwaad als het kan, ook gedurende 
dit laatste volle jaar van de zittende gemeenteraad voortzetten. Het is 
daarbij van groot belang dat we daarbij blijvend kunnen terugvallen op onze 
fractieondersteuners, Geertien, Joke, Aad en Arjan, die de afgelopen jaren al 
veel werk uit handen hebben genomen en onze interne discussie zo goed 
voeden. 

Maar ook u als leden, die misschien nog wat verder af staan van de 
dagelijkse politieke praktijk nodigen wij hartelijk uit om ons uw ideeën en 
meningen over verbeteringen in onze gemeente aan te reiken. Er is immers 
nog genoeg te doen al is de weide zo over de helft van de raadsperiode al 
aardig begraasd.  

Ik denk daarbij aan de uiteindelijke transformatie in de decentralisaties, 
waarbij voor ons vooral het beperken dan wel voorkomen van overhead hoog 



in het vaandel staat. Want voor dat je het weet wordt ten koste van de 
werkelijke zorg de bureaucratie vergroot. 

Ook de discussies rond de nieuwbouw van het gemeentehuis zijn ons inziens 
niet verstomd. Al lijken de kaarten geschud, wij twijfelen nog steeds aan de 
haalbaarheid van de voor de nieuwbouw geschetste ambitie binnen het 
hiervoor opgevoerde taakstellende budget en zijn van mening dat de 
besluitvorming tot nog toe alle kenmerken van salamipolitiek in zich 
meedragen. De verdere voortgang, die nu bestuurlijk wordt gedragen door 
een nieuwe wethouder, zullen wij dan ook kritisch blijven volgen en waar 
mogelijk beïnvloeden. 

Als derde onderwerp, waarvoor onze fractie het komend jaarblijvende 
aandacht zal vragen is de benodigde bouw van goedkopere huurwoningen. 
Dit zal ongetwijfeld een onderwerp zijn dat dit jaar in een nieuwe 
gemeentelijke woonvisie, in tegenstelling tot de vorige, expliciete aandacht 
zal krijgen. In dat verband zullen wij als fractie voortdurend afstand nemen 
van het dogma marktswerking, dat door de andere partijen onder leiding van 
de VVD, als rode draad in onze woningbouw wordt ingevlochten. 

Bovendien zijn wij voornemens om mede in de aanloop naar de verkiezingen 
van 2018 de mogelijkheden voor bestrijding van de groeiende armoede in 
onze gemeente te onderzoeken. Tenslotte blijft onze fractie van mening dat, 
zelfs nu mogelijk tijdelijk de toestroom van vluchtelingen stagneert en lager 
is, onze gemeente het zijne moet bijdragen aan de opvang van vluchtelingen 
en plaatsing van statushouders. 

Ik dank jullie voor de aandacht. 

  


