Beschouwingen van de kadernota Programmabegroting 2018
Gemeente Korendijk
Geachte voorzitter, leden van de Raad, Collegeleden en overige
belangstellenden,

De voorliggende kadernota is alweer de laatste van deze raadsperiode.
D66 hecht weinig waarde aan dit exemplaar, omdat de kadernota vooruit kijkt naar een
verkiezingsjaar.
Beleidsvoornemens moeten volgens ons vooral worden gepresenteerd in de
verkiezingsprogramma’s.
Er is ons wel iets opgevallen aan het proces van de totstandkoming van de kadernota.
Het lijkt erop dat dit jaar even extraatjes worden uitgegeven.
Vindt u dat ook niet op potverteren lijken?
Is het College samen met de samenwerkers SGP CDA zen GBK (coalitie SGP, CDA (en
natuurlijk Gemeentebelangen Korendijk) dan toch de knopen aan het tellen?
Zien zij de herindeling dan toch aankomen?
Waarom zouden ze anders het geld niet reserveren voor de komende jaren?
Natuurlijk heeft D66 ook geprobeerd om iets in te brengen bij de verdeling van het geld.
Wederom zijn wij teleurgesteld in hoe samenwerkingsgezind met name een deel van de
coalitie is, richting een deel van de oppositie.
Ik ben toch blij dat het plan v.w.b. Eenmalige lastenverlichting (€ 100 per huishouden) kan
rekenen op de steun van SGP fractie en andere partijen. D66 mist in de kadernota met
programmabegroting voorzieningen zoals duurzaamheid, energieneutraal bouwen en
groenvoorzieningen c.q. Natuureducatie en recreatie.
D66 fractie kijkt vooral uit naar de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018!
Voorzitter, ik ga afsluiten maar eerst wil ik de ambtelijke organisatie bedanken voor de
vlotte en overzichtelijke beantwoording van de vragen die wij hadden over de
programmabegroting.
Tevens verwijs ik de samenwerkers nogmaals op een paar belangrijke wijsheden in het
proces van herindelen:
·
Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga dan samen!
·
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard
Ik roep de samenwerkers op om na te denken waar het vertrouwen nu staat en waar het
volgens hen gaat uitkomen.
Tenslotte ….D66 ondersteunt deze kadernota, om bovengenoemde redenen.
Dank u wel
Fractie D66 Korendijk

