De burgemeester neemt u mee....
Aankomende week staat de begroting 2019 en het
uitvoeringsprogramma op de agenda van de raad.
Maar voor het zover is, neem ik u even mee terug
naar de vorige week. Ik heb een bezoek gebracht aan
mevrouw Gerrits-Peters die 105 jaar geworden is. Al
de tweede mevrouw die ik dit jaar mag feliciteren
met het bereiken van haar 105e verjaardag. Mooi
is het om ook deze keer weer getuige te zijn van
liefhebbende kinderen, schoondochters en zwagers, vrienden, medebewoners
en personeelsleden die op zo’n fijne manier samen zo’n bijzondere dag vieren.
De hoge leeftijd laat zijn sporen na, maar 105 is mevrouw Gerrits echt niet aan
te zien. Dat is ook vanwege de humor, de wijze waarop ze met haar familie
communiceert en hoe zij reageert op een bezoekje van de burgemeester. Heerlijk
om hier vanuit die rol ook deelgenoot van te mogen zijn op deze bijzondere
momenten van het leven.
In onze gemeente hebben we op dit moment drie mensen van 100 jaar of ouder:
twee van 105 en een van 102!
Op maandag 29 oktober waren we met circa 70 collega’s uitgenodigd op het
bestuurdersdiner van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Rondetafelgesprekken met grote namen. Zoals de minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand
Grapperhaus, de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers. We hebben het gehad over de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of de privacywet), de ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van woonwagenbewoners, het
toepassen van BIBOB, dat er steeds meer van burgemeesters verwacht wordt om
op te treden in relatie tot ondermijningsvraagstukken en de beveiliging. Geen
bijeenkomst met concrete oplossingen, wel een avond waar voldoende uitwisseling heeft plaatsgevonden zodat de ministeries weten waar zorgen zijn en waar
we oplossingen verwachten. Donderdagavond mee mogen eten en mee mogen
afwassen bij het kookclubje van Piet Driessen. Heerlijk en gezellig gegeten in de
blokhut van de Scouting. Mooi dat de blokhut ook de deuren gastvrij openzet
voor de deze doelgroep. Ik was iets te laat, het pasteitje met kippenragout heb
ik gemist. De andijviestamppot met hachee was overheerlijk. De kermispudding
lekker en de appelbol van bladerdeeg heb ik aan mij voorbij laten gaan. Niet
vanwege de smaak, wel vanwege de lijn.
En dan nu even aandacht voor de raadsvergadering over de begroting. Die
begint niet om 19:30 uur, maar om 19:00 uur. Belangrijk voor diegenen die willen
komen. Drie belangrijke bespreekstukken: De najaarsnota 2018, de begroting
2019 en de financiële uitwerking van het uitvoeringsprogramma 2018-2022. En
die laatste twee onderwerpen zijn voor iedereen van groot belang. Want hierin
zit de vertaling van de uitgangspunten, doelen en ambities van de nieuwe
coalitie en laat het college zien wat er wanneer, voor hoeveel geld gedaan gaat
worden. En dat raakt ons allemaal. De stukken zijn op www.sintanthonis.nl/
raadsinformatie te bekijken. De discussie is op die plek te beluisteren door in de
kalender de vergadering aan te klikken, de besluiten zijn naderhand na te lezen
onder het kopje “overzichten” , maar wij waarderen nog meer als u aanwezig kunt
zijn. U bent van harte welkom!
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