COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
U heeft er vast al iets van gehoord.
Vorige week hadden we “de politieke jongeren dag” of beter gezegd
“de jeugd weet raad dag”. Een dag
waarmee we een kleine honderd
havo 4 scholieren in huis hebben.
En voor ons is dat altijd een hele
inspirerende dag. Het blijft leuk om
zoveel jonge mensen in huis te hebben. Jonge mensen, met soms een
sceptische houding, die ook wel
past bij hun leeftijd. Want zeg nu
eerlijk, wanneer je 16 bent, heb je
echt niet altijd zin in van die dagen
waarvan volwassen zeggen dat het
leuk moet zijn. Toch merk je gedurende de dag en tijdens de raadsvergadering dat er steeds meer energie
vrij komt. De leerlingen worden
creatiever en ook competitiever,
want ze hopen dat hun project gaan
winnen. Het is natuurlijk geen echte
wedstrijd. Het gaat om een uitvoerbaar idee, en ze moeten proberen
andere fracties (leden van andere
projectgroepen) te overtuigen. Er
zijn interessante coalities gesloten,
maar aan het einde bleek dat de
fractie van Fris en Fruitig het meeste
draagvlak had. Fris en Fruitig wil de
frisdrankconsumptie terugdringen
door een extra waterdispenser op
school te plaatsen met echte fruitextracten zonder toevoegingen.
Onze gemeenteraad stelt het geld
ter beschikking en Metameer voert
het uit. Prima toch? Ik blijf het een

hele leuke dag vinden, waarop Eric
Kemperman de dagvoorzitter is en
mij - en onze organisatie - heel veel
werk uit handen neemt. Ook maandagavond was Eric weer paraat.
Nu als voorzitter van het gemeentegesprek over MACE in Buitenlust
te Landhorst. Je wordt daar door
Piet-Hein Swinkels (en zijn mensen) gastvrij ontvangen, dus is het
sowieso leuk om te komen. Aan
Eric Kemperman de taak om de tijd
van de sprekers goed in de gaten
te houden en daar waar nodig in
te grijpen en ervoor te zorgen dat
de vragenstellers aan bod konden
komen. Hij deed een prima job. Ik
durf eigenlijk niet goed te zeggen of
de avond aan ieders verwachtingen
heeft voldaan. Op de eerste plaats
is het niet aan mij, de avond is een
initiatief van de raad en ik heb de
terugkoppeling van de raad nog
niet gehad. Maar het blijft ook een
heel moeilijk en complex onderwerp, waar heel veel mensen verschillende meningen over hebben.
En tevredenheid van al die betrokken aanwezigen is moeilijk te peilen, zeker als je merkt dat niet elke
boodschap even goed ontvangen
wordt. Ik druk mij misschien wat
voorzichtig uit, met name omdat
de meningen van zowel de voor- en
tegenstanders gerespecteerd moeten worden. Wat dat betreft hebben
raad en college zorg voor iedereen
en alle betrokkenen. Er ligt bovendien nog geen concrete vraag voor.
Het college heeft nog geen standpunt ingenomen en onze raad kan
dus ook nog geen besluit nemen
over de afgifte van een Verklaring
Van Geen Bedenkingen. Het past de
burgemeester als voorzitter van de
raad en voorzitter van het college
niet om al iets te vinden. Het enige
waar we nu wel op kunnen sturen
is dat er gewerkt wordt aan een
zorgvuldige besluitvorming. Het
gemeentegesprek is in dat proces
een waardevol onderdeel. Kortom,
wordt vervolgd.
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