Reactie op brief informateur Johan Kisjes en coalitieakkoord CU en CDA
Wens om als Bunschoten zelfstandig te blijven. Open deur. Er hebben ons geen ernstige
signalen bereikt dat wij die zelfstandigheid gaan kwijtraken. Wij hebben ook geen burgers
bang gemaakt (CDA) tijdens de campagne.
Identiteit (zondagsrust) behouden. Liever verrijken. Niet te krampachtig omgaan met vrijheid
voor minderheden bv Egyptische Koptische Christenen van Porto D’Oro die paar vierkante
meters terras willen op zondag.
Met respect met elkaar omgaan. Een partij dus groep kiezers op 0 zetels zetten bij een
prognose is respectloos, over uitsluiten van groepen mensen gesproken. Spreek hier met name
de heer Wieldraaijer aan, dus los van zijn partijgenoten.
Geen punten die aangedragen zijn in eerste gespreksronden zijn teruggekomen. Geen
raadsprogramma. Prima nu dus een coalitieakkoord van CU en CDA
Verwijs naar weblog in verband met gesprek Johan Kisjes, citeer vetgedrukte tekst
---Op visite bij de informateur
( Nadat ik eenmaal eerder in mijn prille politieke loopbaan met een informateur had
gesproken in een periode van coalitievorming had ik eigenlijk het voornemen om hier in de
toekomst niet al te veel prioriteit aan te geven. Destijds heb ik een interessant onderhoud
gehad met professor Egbert Schuurman nadat de wethouders van Betaalbaar Bunschoten en
de ChristenUnie onnodig waren opgestapt. Maar nut en offer afwegende liet ik me toch
telefonisch overhalen om met de heer Kisjes, die als informateur was aangesteld, een paar
gesprekjes te voeren over mogelijke coalities. Op zich is mijn oud docent Nederlands wel een
redelijke kerel en hij zal het allemaal doen met de beste bedoelingen.) Duidelijk heb ik hem
wel gemaakt dat de SVP haar eindoordeel over de nieuwe teksten in een coalitieakkoord
pas geeft in de raadsvergadering waar dit ter sprake komt. Van een breed gedragen
raadsprogramma waar ook oppositiepartijen min of meer inhoudelijke invloed op
hebben gehad wil de SVP niets weten. Ik heb dit al op Twitter laten weten. De SVP wil
het spel zuiver spelen, zij zal een gepresenteerd akkoord op inhoud beoordelen en
toetsen aan haar eigen verkiezingsprogramma. Al in 2003 heb ik in mijn vorige partij
afscheid genomen van het fenomeen raadsprogramma. Deze stabiele lijn houdt de SVP
maar vast. De debatten moeten natuurlijk niet helemaal levenloos gaan worden in de
komende vier jaar. Evenwel kijk ik terug op een tweetal leuke gesprekken met de
informateur en zijn secretaresse Linda.
---tot zover mijn reactie op de brief van de heer Kisjes
Bijlage speerpunten het ene punt spreekt meer aan dan ander.
Sluitende meerjarenbegroting en subsidiebeleid. Ok
‘Samen kunnen we meer’
Er wordt nauwelijks gesproken over zaken die we niet meer gaan doen zoals overbodige
samenwerkingsverbanden en of zaken uit de openbare ruimte, slechts een verwijzing naar de
kerntakendiscussie. Deze is nog niet gehouden, mocht resultaat zijn; snijden in taken, heeft dit
dan nog invloed op de grootte van de wethoudersformatie? Vraag aan de CU en CDA – raad?

Aantal fte wethouder blijft dus 2.6. Geen bezuiniging in deze in relatie tot verandering van
portefeuilles, ook burgemeester, in verband met afstoten taken. Het is allemaal
dichtgetimmerd in een sfeer van ouwe jongens (Willem Heinen) krentenbrood.
Ruimte voor ondernemers en particulier initiatief, hopelijk niet belemmerd door te strikte
regelgeving in verband met vergunningen of overbodig toegepaste zondagsrust zoals bij
horecagerelateerde winkelpanden.
Hoe burger meer betrekken? Kloof politiek burger kleiner maken? Wordt bijvoorbeeld de
jeugd eens uitgenodigd om hun zegje te doen over de openingstijden van de horeca?
Nog wat losse opmerkingen. Aantal zaken OK aantal minder OK.
Onderwijs -> Maatschappelijke stage, goed plan om hiermee door te gaan.
Niet te krampachtig omgaan met eigen identiteit, probeer eens te fuseren tot 1 christelijke
openbare school. Zou uniek zijn in Nederland en aantrekkelijk voor nieuwe inwoners.
Projectsubsidie sport en muziek nodig? Rol voor gezin, school en sportverenigingen zelf.
Verkeersdrempels helemaal afschaffen in plaats van terughoudend karakter. En dure
overbodige rotondes mogen wat de SVP betreft ook worden afgeschaft.
Windmolens prima, maar dan graag bij die raadsleden die dat willen in de eigen tuin in plaats
van bij de buren.
Onderhoud groene ruimte in samenwerking met buurt en burgers heeft onze goedkeuring.
Onderzoek naar buitenzwembad? En dat op zondag dicht houden. Open dat bad op zondag
met mooi weer na 12 uur en houd een hagenpreek in de buitenlucht en moet er gedoopt of
opnieuw gedoopt worden, dan is er water voldoende voorhanden. U wilt in de politiek toch
altijd werk met werk maken. Misschien is het beter om het zwembad maar helemaal te
verkopen aan een externe exploitant. Dit kan beter onderzocht worden.
Blowverbod instellen mogen gemeenten niet. Zoek dit goed uit. Wij zitten niet opnieuw te
wachten op rechtszaken met verspilling van tijd, energie en geld.
Samenvattend; leuke mix van twee verkiezingsprogramma’s. Hier staan punten in die onze
goedkeuring hebben, maar ook veel waar wij geen politieke verantwoordelijkheid voor
hoeven te nemen. Wij wachten de initiatieven en voorstellen af. De SVP zal zich de komende
vier jaar positief kritisch opstellen en daar waar nodig met initiatieven, moties en
wijzigingsvoorstellen komen. Onze rol zal tegelijk bescheidenheid betekenen en het afwegen
van nut en offer zal het politiek bedrijven beïnvloeden.
Voor wat betreft het voorstel van de wethouders willen wij de voorgedragen personen het
vertrouwen geven voor de toekomst. Wel vindt de SVP het niet vanzelfsprekend dat de CDA
wethouderspost toeneemt naar een fulltime post, terwijl er sprake is van veel stemmenverlies
bij de verkiezingen. Maar goed als dit betekent dat de meerjarenbegrotingen dan nu ook
sluitend worden dan nemen we dat maar op de koop toe.
Wij feliciteren hier publiek de partijen die hebben gewonnen (SGP,VVD en CU). Ook wensen
we de CAP succes bij haar nieuwe rol van oppositie voeren.
Tot zover voorzitter onze summiere reactie op de gepresenteerde teksten van CU en CDA, die
wij een stabiele en zuinige regeringsperiode toewensen.

