
 
Nieuwsbrief september 2016 - vervolg 

 
Beste mensen, partijgenoten, 
 
Donderdag  22 september  is de geschorste raadsvergadering inzake de vaststelling Kadernota en 
Financieel Perspectief hervat met als eindresultaat wederom een schorsing! 
Bij de eerdere raadsvergadering van 1 september staakten de stemmen bij het voorgestelde 
amendement over het door de gemeente aanbieden van gratis parkeren. Nu werd het voorstel 
verworpen met 12 tegen 10 stemmen. Zoals u misschien nog weet is de PvdA tegen het aanbieden 
van gratis parkeren op kosten van iedereen en behoren wij tot die twaalf stemmen. 
 
Waar ging het dan weer mis? 
Het ging weer mis bij het parkeren en wel bij het door de VVD, SP en LDIJ  ingediende amendement  
om geen verder onderzoek te willen. 
De PvdA heeft in vooroverleg, tijdens de raadsvergadering en schorsingen regelmatig aangegeven 
geen onderzoek om het onderzoek te willen en de ermee gemoeide kosten ad € 50.000 verspilling te 
vinden. De PvdA verzocht voorafgaand aan een beslissing voor nader onderzoek eerst alle rapporten 
inzake parkeren van de afgelopen 10 jaar te willen doornemen op getrokken conclusies, 
aanbevelingen en (gemiste) implementaties daarvan. 
Een door D’66, CDA en CU ingediend amendement kwam de PvdA na eerder overleg onvoldoende  
tegemoet, met onze wensen werd geen rekening gehouden. Integendeel,  voorop stond dat er 
sowieso onderzoek zou worden gedaan! 
Tijdens de vele schorsingen op 1 september, had de PvdA al aangeven dat amendement niet te 
steunen en in lijn hiermee een ander amendement, geen verder onderzoek te willen, wel te steunen. 
 
Tot mijn grote verbazing maar ook woede, werd de PvdA verweten onverwachts voor het voorstel 
van VVD en co te zijn! Met name CDA notabene en D’66 waren onaangenaam verrast dat de 
stemmen staakten bij 11 tegen 11. 
Als klap op de vuurpijl wordt deze soap, voortgezet op donderdag 29 september waarbij ik - zoals 
bekend bij de andere partijen - onmogelijk aanwezig kan zijn.  
Bij het vaststellen van data voor een extra vergadering wordt er met twee maten gemeten. Eerst 
alles overhoop halen zodat alle partijen en zoveel mogelijk raadsleden aanwezig kunnen zijn, maar 
nu gaat deze vlieger ineens niet meer op. Via het presidium heb ik kenbaar gemaakt te vinden dat 
onze burgemeester hierbij niet juist heeft  gehandeld. Enfin, wordt vervolgd … 
 
Hierna startte de geplande raadsvergadering, welke kort was. Op verzoek van de PvdA werd het 
raadsvoorstel Interne verbouwing stadhuis naar de B-lijst gehaald met als doel duidelijkheid te 
krijgen over de risico’s van het ter beschikking stellen van een krediet van € 750.000. 
Het verbaasde mij dat bij een dergelijk groot bedrag nauwelijks kaders worden gevraagd voor de 
besteding van het geld, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en het onderhoud en mogelijke 
overschrijdingen van het budget. In het verleden is het daar nog wel eens mis gegaan. 
Uiteindelijk heeft de PvdA de antwoorden gekregen die het wilde horen en kon zodoende instemmen 
met het voorstel. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeanette de Neijs 


