SVP boycot introductieweekend nieuwe gemeenteraad
Als eind maart de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd zal zij het weekend daarop onmiddellijk een
snoepreisje gaan maken. Mocht u denken dat de verse volksvertegenwoordigers dit in de periode
waarin veel bezuinigd moet gaan worden uit eigen zak betalen dan moet ik u uit de droom halen. De
raad heeft voor dit potverteren een potje aangelegd. Hiervan worden onder andere ook de hapjes en
drankjes bij het afscheid van de oude raad en de installatie van de nieuwe raad bekostigd. Dit is op
zich nog wel redelijk om ook familieleden te laten deelnemen aan de feestelijke atmosferen. Gans
onnodig is het om deze begrotingspost het weekend erop te gaan gebruiken voor een zogenaamd
introductieweekend in een hotel www.nolintbosch.nl in Wageningen. De SVP zal om de volgende
redenen niet meedoen met deze verspilling van belastingcenten. Allereerst is het helemaal niet nodig
om elkaar te introduceren, omdat de politici in Bunschoten elkaar allang kennen. Ook kan de
kennismaking met het raadswerk al doende in de maanden hierna worden opgedaan. Ervaring en
dossierkennis kan binnen een fractie worden overgedragen. Er is ook een debattraining gepland, wat
gezien het feit dat het toch NOOIT voorkomt dat er iemand in de raad wordt overtuigd door
argumenten van anderen ook eenvoudigweg niet effectief zal zijn. Ten tweede vindt de SVP dat de
overheid ook in eigen vlees moet snijden. Dit soort activiteiten moeten dan zeker worden
geparkeerd, ook zeker gezien het feit dat de raad de burgers hoegenaamd laat meedenken bij de
kerntakendiscussie. Wij zouden werkelijk geen burger meer durven aankijken als wij op kosten van
de burger een weekend in een hotel mogen vertoeven. Eerder deed de SVP niet mee met heisessies.
Wij houden deze lijn maar vast. Hoe meer SVP zetels na 19 maart hoe te goedkoper deze snoepreis
dus. Ik hoop dat u daar ook aan wilt denken in het stemhokje. De SVP bezint zich nog op een motie
over dit onderwerp voor de raadsvergadering van 6 maart. Dan kan ieder raadslid bij hoofdelijke
oproep zelf aangeven of hij/zij mee wil doen met deze overbodige verkwisting van belastingcenten
van ruim 5000 EURO…

