COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
De P&C-cyclus van een gemeente
lijkt een logische volgorde te hebben. Vanuit de begroting naar de
voorjaarsnota, gevolgd door de
najaarsnota en dan als sluitstuk de
jaarrekening. Maar in de praktijk
loopt het in elkaar over en zelfs door
elkaar heen. Donderdag bespreekt
de gemeenteraad de begroting 2017,
maar intern zijn wij momenteel
bezig met de najaarsnota 2016, die
op 11 november naar de raad gaat.
In zo’n najaarsnota kunnen ook wijzigingen aan bod komen die invloed
hebben op het begrotingsresultaat 2017. Belangrijk is dat dit twee
gescheiden trajecten zijn en blijven
en ik moet er goed op letten dat die
zaken ook gescheiden blijven. Ter
voorbereiding op donderdag moet
ik mezelf daarom echt focussen op
de begroting.
Als burgemeester, die boven de
partijen moet staan, blijft het een
opgave om onafhankelijk en zonder
politieke kleuring inhoud te geven
aan de portefeuille financiën. Het
coalitieakkoord is leidend, net zoals
een correcte verwerking van eerdere
raadsbesluiten, zodat de raad zich
bij meerderheid kan herkennen in
de begroting. Bij aanvang van deze
raadsperiode is nogmaals expliciet
bepaald dat de portefeuille financiën niet leidend is, maar volgend.
Dat maakt het voor mij wel eenvoudiger om de begrotingsraad voor te
zitten.

Het is overigens niet alleen voor
mij een spannende raad. De begrotingsraad wordt ook wel de belangrijkste politieke vergadering van
het jaar genoemd, waarin de partijen beginnen met de algemene
beschouwingen en vervolgens
belangrijke accenten aanbrengen
voor het komende jaar. En ook voor
onze ambtelijke organisatie is de
begroting een belangrijk product.
Een eindproduct na een lang en
intensief proces, en tegelijkertijd
een belangrijk begin van een nieuw
bestuurlijk en ambtelijk jaar.
Het is de eerste begrotingsraad
waarin onze eigen Noud Giesbers
ons niet meer met raad en daad
kan bijstaan. Hij geniet namelijk
van zijn welverdiende pensioen
en afgelopen donderdag hebben
we op gepaste wijze afscheid van
hem genomen. Als Peelstar FM (of
de nieuwe lokale radio Land van
Cuijk) aanwezig is, dan kan Noud
misschien nog wel meeluisteren
en horen hoe we ons best doen om
ook zonder hem de begroting door
de raad heen te krijgen. Vorige keer
ging de uitzending nog mis, maar
men heeft ons op het hart gedrukt
dat er donderdag wel een uitzending komt.
Wat ik u tot slot zeker niet wil onthouden is de Kunstmanifestatie
‘Plo ten toon’ die afgelopen weekend in Oploo plaatsvond, met als
thema ‘mensen’. Complimenten
hoe alles door de werkgroep Kunst
Oploo en de vrijwilligers georganiseerd is en enorm veel waardering
hoe de kinderen uit Oploo betrokken zijn bij de tentoonstelling. Alle
leerlingen hadden samen vijf kleurrijke en reusachtige mensobjecten
gemaakt, geïnspireerd op het werk
van Niky de Saint Phalle. Als u
niet geweest bent, heeft u echt iets
gemist. Gelukkig is er over twee jaar
weer een gelegenheid en met de
diversiteit, kwaliteit en de vele deelnemers en vrijwilligers is het nu al
een aanrader!
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