De burgemeester neemt u mee....
Donderdag heeft de laatste raadsvergadering van dit
jaar plaatsgevonden. Met maar liefst 17 hamerstukken kan er niet gezegd worden dat de gemeenteraad
van Sint Anthonis inefficiënt vergadert. Want een
hamerstuk betekent dat de raad eerder in een commissie bepaald heeft dat het rijp is voor besluitvorming en dat de raad er niet meer inhoudelijk over wil
gaan debatteren, maar dat meteen tot besluitvorming kan worden overgegaan.
Daarmee zijn al deze 17 besluiten unaniem door de raad aangenomen. Dat betekent ook dat de stukken goed voorbereid zijn door onze ambtelijke organisatie
en dat het college en de ambtelijke organisatie die bestuurlijke wensen goed
verwoord heeft en dat deze uitgangspunten vervolgens weer, naar de mening
van onze raad, op de juiste wijze vertaald zijn in die raadsbesluiten. Neemt niet
weg dat het toch een spannende avond was. Immers, ook het Plan van Aanpak
met betrekking tot de herindeling samen met Boxmeer en Cuijk, stond op de
agenda. Als fusiedatum staat nu officieel 1 januari 2022 op de agenda. Ook in de
gemeente Boxmeer is al een zelfde besluit genomen. Met het schrijven van deze
column is nog niet bekend wat het besluit van maandagavond in Cuijk zal zijn.
We hopen natuurlijk dat ook daar voldoende draagvlak voor het proces is. Een
belangrijk onderdeel van dit Plan van Aanpak is de mogelijkheid voor Grave en
Mill en Sint Hubert om aan te sluiten. We volgen dus een open proces, waarbij we
hopen dat we met de vijf gemeenten in het Land van Cuijk een nieuwe krachtige
gemeente kunnen vormen die in Noord Brabant het positieve verschil kan gaan
maken voor onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze
verenigingen met de vele vrijwilligers.
Vandaag staat er nog een naturalisatiebijeenkomst op mijn programma. Maar
liefst zes mensen die graag Nederlander willen worden en ook aan de voorwaarden voldoen. Bij Koninklijk Besluit van 14 november hebben zij het Nederlanderschap verkregen. Tijdens zo’n ceremonie in het gemeentehuis leggen zij de
verklaring van verbondenheid af. Zij zweren (of verklaren) dat zij de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteren en zweren (of beloven) de plichten die het staatsburgerschap met zich
medebrengt getrouw te vervullen. De grondwettelijke orde houdt het geheel in
van regelingen die onder meer de grondrechten voor de burgers bevatten, maar
ook de samenstelling, taken en bevoegdheden van de regering en de volksvertegenwoordiging. Ook horen er afspraken met andere landen bij, zoals verdragen
over de mensenrechten. Ons Koninkrijk is een democratie. Door te stemmen kan
elke meerderjarige Nederlander afgevaardigden kiezen en zo invloed uitoefenen
op het overheidsbestuur. Ook kan hij of zij zichzelf bij verkiezingen kandidaat
stellen voor het parlement. Kortom, het gaat over rechten en plichten die bij het
Nederlanderschap horen om samen onze samenleving leefbaar te houden.
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