COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Was mijn vorige column nog een
beetje vanuit de ‘vakantie-modus’
geschreven, na een week zit ik al
weer middenin het werk. En dat is
ook goed, want dat betekent dat er
al weer heel veel opgestart is en we
soms heel veel met de actualiteit en
soms ook heel veel met de wat verdere toekomst bezig zijn.
Zo is vorige week de eerste versie van
de begroting gepresenteerd, en die
mag er zijn! Deze week heeft overleg
tussen college en ambtelijke organisatie plaatsgevonden. En volgende
week kunnen we er misschien al een
definitieve klap op geven. Daarmee
is het natuurlijk nog niet klaar, want
dan moet het nog in een helder format gezet worden. Dan gaat het naar
onze raad, die nog wijzigingen kan
aannemen, waarna er in november
over besloten. Als dat besluit genomen is, hebben we een solide basis
voor 2017. En 2017 is een verkiezingsjaar. Niet voor de gemeenteraad,
dat is pas in 2018, maar wel voor de
Tweede Kamer. Ook zo’n dag moet
op tijd in gang gezet worden. De
gemeente is verantwoordelijk voor
de lokale organisatie op de verkiezingsdag zelf. In een vroeg stadium
gaat het om de uitnodigingen, met
daarin de lokale informatie. Op de
dag zelf is het de bemensing van de
stembureaus en het tellen en daarna
vindt nog de administratieve afhandeling plaats. Dat kan natuurlijk
niet zonder de hulp van veel vrijwil-

ligers, maar ook achter de schermen
zijn onze mensen heel lang in touw.
Kortom, ook die voorbereiding gaat
over niet al te lange tijd, achter de
schermen, al weer van start.
Enige tijd geleden is de ‘Taskforce
natuurbranden’ opgestart. Dit mede
naar aanleiding van de evaluatie
van een aantal grote natuurbranden zoals in Schoorl en de Strabrechtseheide. Daar kunnen we
lering uit trekken. Burgemeesters
van gemeenten met natuur-, risicoof kwetsbare gebieden of objecten
hebben de taak gekregen om samen
met eigenaren, natuurbeheerders en
brandweer een plan van aanpak te
ontwikkelen. Wij hebben daarvoor
een eerste opiniërende startbijeenkomst gehad, waarbij ook de brandweer en Staatsbosbeheer aanwezig
waren. De volgende fase is om een
bijeenkomst te organiseren en onze
ondernemers daarbij te betrekken.
Kortom, veel werk achter de schermen en in een voorbereidende fase.
De jury van sport- en cultuurprijs ‘t
Peerd heeft behalve vergaderd over
de nieuwe nominaties ook afscheid
genomen van Jos Hendriks. Namens
de SWO is hij vijf jaar een zeer betrokken en gewaardeerd lid geweest. Met
het vertrek van Jos en de komst van
zijn opvolger Willy Geurts gaat er
een nieuwe fase van partnerschap
tussen de SWO en de gemeente bij ‘t
Peerd van start. Fijn dat onze ondernemers de sport- en cultuurbeoefenaars een warm hart toedragen en ‘t
Peerd omarmd hebben.
Tussen de bedrijven was ik bij Bronlaak om samen met Niels van Kessel,
de kok van de ‘3 Burgemeesters’, een
promotiefilmpje te maken voor de
regionale kookwedstrijd Keukenbazen. De medewerking van Bronlaak
was super en we werden door het
personeel en zeker ook de bewoners
zeer hartelijk ontvangen. Niels deed
het ook zo leuk voor de camera! Op
onze website kunt u het promotiefilmpje bekijken. Wij zijn er klaar
voor, nu nog op zoek naar deelnemers uit groep 7 en 8!
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