COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Na regen komt zonneschijn, maar of
daarmee al het water en alle daaraan gerelateerde overlast tot het
verleden behoort, dat betwijfel ik.
Er is veel, heel veel neerslag gevallen en als dit het beeld is van de
toekomst dan moeten wij daar ook
maatregelen tegen nemen. En zonder dat nu al weer op de lange baan
te schuiven, met 65 mm regen, wat
in een korte tijd naar beneden komt,
hadden ook wij plekken (waaronder de Breestraat) waar het water
niet snel genoeg weg kon gaan,
maar ten opzichte van veel andere
plaatsen, waren de problemen in
onze gemeente te overzien. Wel een
signaal om ook voor de toekomst
een adequaat rioleringsbeleid, met
noodzaak tot het afkoppelen van
hemelwater, om goed voorbereid te
zijn op toekomstige hoosbuien.
Mei en juni zijn altijd mooie en ook
drukke maanden. Enerzijds omdat
er door heel veel vrijwilligers heel
veel supermooie en leuke buitenactiviteiten georganiseerd worden,
anderzijds omdat we intern echt
heel veel werk hebben moeten
verzetten ten behoeve van de jaarrekening en de voorjaarsnota met
het nieuwe beleid voor de komende
jaren. De jaarrekening is voor onze
inwoners vaak wat minder interessant. De voorjaarsnota is daarentegen interessanter. Het college doet
daar voorstellen voor de toekomst
en vervolgens is het aan onze raad
om daarvan wat te vinden. Kijkend
naar nieuw beleid doen we concrete

voorstellen om de wegkanten in
het buitengebied te verbeteren en
maken we alleen al daarvoor 1,5 miljoen euro vrij. Ook willen we ruimte
geven om de privatisering van de
(sport)accommodaties
toekomstbestendig en duurzaam te maken.
Hiervoor reserveren we ca 1.250.000
euro en willen we vanwege de goede
en positieve ervaringen extra ruimte
maken voor zelfsturing. Hiervoor
maken we 250.000 euro vrij. En nogmaals het is op de eerste plaats aan
onze raad. Het is eenmalig geld en
het moet dus ook voor eenmalige
projecten gebruikt worden. En last
but not least het is geld waar de hele
gemeenschap profijt van moet kunnen hebben en het moet helder zijn
dat er ook een bepaalde vorm van
democratische legitieme besluitvorming aan ten grondslag moet liggen. Het college heeft samen met het
ambtelijk apparaat een mooie en uitdagende voorjaarsnota aan de raad
voorgelegd en dat kan alleen in een
financieel gezonde gemeente.
Aanstaande donderdag, voor u misschien vandaag al, hebben we de
hele dag ongeveer 100 HAVO 4 leerlingen van Metameer in huis in verband met de politieke jongerendag.
Er ligt, zoals u misschien wel weet,
1.200 euro klaar, waar de leerlingen
in een “bijna-echte-setting”, maar
dan in een dag, beleid voor mogen
ontwikkelen. Dit jaar is het thema
Positieve Gezondheid. Er worden 9
fracties gevormd, er volgt een echte
raadsvergadering, er moeten coalities gevormd worden en het doel is
dat jonge mensen de lokale politiek
beter gaan begrijpen en er interesse
voor krijgen. Maar ook dat er aan het
einde van de dag een project is dat
op steun van de meerderheid van
jeugdraad kan rekenen. Voor ons,
zowel bestuur als ambtelijke organisatie, altijd een dynamische en leuke
dag, met humor en verrassende elementen. Heel erg mooi dat ook dat
mogelijk is in Sint Anthonis en nog
mooier dat we Metameer in onze
gemeente hebben die dit initiatief
een warm hart toe draagt.
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