De burgemeester neemt u mee....
Aankomende donderdag de laatste raadsvergadering
voor het zomerreces. We gaan afscheid nemen van
de loco-griffier, we gaan de nieuwe commissieleden
installeren en we gaan de jaarcijfers 2017 vaststellen.
Ook kijken we, met de voorjaarsnota, al even naar het
perspectief voor 2018.
Wethouder Raemaekers heeft het al namens het college
in het persgesprek gezegd: “Met de jaarrekening 2017
legt het nieuwe college verantwoording af over het
laatste bestuursjaar van het oude college. Een gezonde financiële positie is belangrijk
voor zowel nu, als voor de toekomst. Samen met het CDA hebben we in de vorige
periode een financieel verantwoord programma gedraaid. Aan de coalitie van SAN
en VVD nu de taak om deze mooie financiële positie goed te borgen voor onze zeven
dorpen, ook als het tot een herindeling komt.”
De voorjaarsnota is beleidsarm, want de komende maanden wordt er hard gewerkt
om alle ambities uit het coalitieprogramma “Naar krachtigere kernen in een schoner
buitengebied” te vertalen naar concrete plannen. Uiteraard wordt er ook gekeken
naar de benodigde capaciteit in zowel mensen en geld om alles te verwezenlijken. Dit
wordt dan vertaald in de begroting en het meerjarenperspectief voor deze bestuursperiode (2018-2022). En dan hard aan de slag om alles ook in resultaten om te zetten.
Het college heeft op donderdag de tijd genomen om eens met elkaar aan de slag te
gaan. Wij willen graag een hecht team worden en dat betekent dat we ook in elkaar
moeten investeren en samen goede en werkbare afspraken moeten maken. Het was
een goede bijeenkomst en een mooie start voor deze periode.
Deze week gaan bijna alle colleges, al dan niet samen met de griffier en soms ook
raadsleden, naar het VNG congres in Maastricht. Ik weet nog steeds niet hoe ze het
doen, maar het is bijna altijd tropisch warm tijdens dit congres. Een mega-organisatie
want buiten het programma, de excursies, een beurs met vele standhouders die hun
producten en/of diensten aanbieden, moet er ook voor een kleine 3.000 mensen
overnachtingen, vervoer, lunches enzovoorts geregeld worden. Alle vijf gemeenten
uit het Land van Cuijk gaan voor de eerste keer echt “samen op pad”. We verblijven in
hetzelfde hotel en hebben ook een gezamenlijk avondprogramma. Nieuwe colleges,
nieuwe collegae, nieuwe en oude ambities. Belangrijk om te investeren in elkaar en
in het Land van Cuijk. De raden hebben daarin al het voortouw genomen met de
excursie van afgelopen vrijdag. Ik heb samen met de secretaris de twee uitgekozen
bedrijven in Sint Anthonis bezocht. Trots op Van Welie en Leon met fruit en destilleerderij in Stevensbeek en Bardoel uit Wanroij met de overheerlijke palingen.
Dat het Land van Cuijk steeds meer als een regio opereert, blijkt ook uit de vele
activiteiten die dit we dit weekend hadden in het kader van ‘een goei leven’. Teveel om
op te noemen. Wethouder Huub Bellemakers heeft het Duoconcert van Sint Cecilia
met Philharmonie zuidnederland bezocht. Ik ben eerst naar An ’t Hoag geweest. Heel
gezellig, alles piekfijn in orde en een locatie waar je gewoon voelt dat mensen die extra zorg nodig hebben, dit ook krijgen. Daarna naar De Heksenboom gegaan, waar we
gastvrij ontvangen werden en de boswachter, Frank van Kalleveen, ons meegenomen
heeft met een nachtwandeling. Het programma begon om 21:15 uur en we waren
rond de klok van 05:30 weer op de boswachterij voor een heerlijk ontbijt. Een geweldige ervaring om te zien, horen en ruiken hoe onze Staatbossen van licht naar donker
gaan, hoe de natuur de nacht in gaat en om vervolgens het begin van de nieuwe dag
mee te mogen maken. Het kleine buitje regen gaf de nacht eerder nog iets speciaals,
dan dat het storend was. Een nachtje overslaan, betekende toen ik 18 was niet zo heel
veel, nu had ik er eerlijk gezegd wel wat meer moeite mee. Desondanks had ik het niet
willen missen!
Marleen Sijbers, Burgemeester

