
Beste partijgenoten, 
 
Afgelopen donderdag was er weer een Raadsvergadering. Ik zal u door middel van deze nieuwsbrief 
bijpraten en informeren over hetgeen de PvdA op de agendapunten heeft bijgedragen.  
 
Raadsvoorstel fietsstraat Panoven/Eiteren 
 
Doel van het raadsvoorstel is een veilige fietsroute realiseren waardoor met name schoolgaande 
kinderen van de Touwlaan en kinderen van het Cals College veilig kunnen fietsen. 
Een fietsstraat betekent dat al het andere verkeer ondergeschikt wordt gemaakt aan de fietser. 
De PvdA is altijd voorstander geweest van een fietsstraat op die locatie mits het onzalige idee – van 
twee kanten gemotoriseerd verkeer - toelaten geen onderdeel zou uitmaken van het raadsvoorstel. 
De VVD probeerde op slinkse wijze door een amendement alsnog haar zin te krijgen om te besluiten 
Eiteren in beide richtingen open te stellen voor autoverkeer. Gelukkig ging dit niet door en trok de 
VVD haar keutel in. Herhaling van zetten, met name door de VVD nam dit onderwerp 1 uur in beslag. 
Uiteindelijk werd het raadsvoorstel zonder aanpassingen aangenomen. 
 
Raadsvoorstel kaderbrief 2019 WIL 
 
Stond als debatonderwerp op de agenda maar van debat was geen sprake. Enige toelichting werd 
gevraagd, maar uiteindelijk werd ook de kaderbrief WIL 2019 zonder veel woorden unaniem goed 
gekeurd. 
 
Raadsvoorstel MFA Touwlaan met deelname Touwladder 
 
Langdurig en ingewikkeld dossier doordat elke keer op moment van besluitvorming de 
schooldeelnemers weer veranderden. Dit keer was het de Touwladder die toch maar had besloten 
ingekwartierd te willen worden in de MFA (Multifunctionele Accommodatie) Touwlaan. 
De schoolbesturen Trekvogel en Touwladder wilden fysiek fuseren maar de 
Medenzeggenschapsraden van beide scholen besloten anders. 
Dit zou betekenen dat 2.2 miljoen euro extra gemeenschapsgeld voor meer vloeroppervlak 
vrijgemaakt diende te worden voor 130 leerlingen boven op de 6 miljoen die al gereserveerd was. 
Nu in een halve lege Touwladder en een halve lege Trekvogel er meerdere lokalen niet benut worden 
voor het geven van onderwijs en gegeven de verdere krimp van de leerlingenaantallen, vond de PvdA 
het legitiem tegen dit voorstel te stemmen. De PvdA is er zelfs van overtuigd dat met dit standpunt 
de MR eieren voor haar geld zal kiezen en alsnog gaat instemmen met een volledige fusie met de 
Trekvogel. Het Raadsvoorstel werd met 12 tegen 10 verworpen in een hoofdelijke stemming. 
Voor alle duidelijkheid; de MFA wordt gewoon gerealiseerd, zonder de Touwladder maar met de 
St. Nicolaasschool.  
 
Raadsvoorstel Jeugdverordening 
 
Technisch stuk maar de PvdA vond het noodzakelijk een amendement in te dienen. Strekking was, 
termijnen vast te leggen bij een eerste melding over een verzoek tot hulp totdat de hulp in 
behandeling wordt genomen. In de WMO wordt gesproken over maximaal 8 weken. 
Het college ontraadde het amendement en ook in de raad was er nauwelijks steun te vinden. 
Met enkele toezeggingen van het college heeft de PvdA het amendement teruggetrokken. 
 
Raadsvoorstel Wijziging verordening Hondenbelasting 
Technisch voorstel met een technische aanpassing. Waarom dit voorstel als bespreekpunt op de 
agenda stond, is voor mij nog steeds niet duidelijk geworden. Hierna werden de hamerstukken 
afgehandeld. 



Vervolgens volgde een besloten gedeelte inzake GR UW Samenwerking. Het voorstel is om de 
ontvlechtingsproblematiek via bindende arbitrage te laten uitvoeren. Omdat de raad nogal wat 
vragen had over hoe en wat en er behoefte was zonder ruggenspraak van gedachte te wisselen, was 
besloten dit achter gesloten deuren te doen plaats vinden. 
 
Uiteindelijk sloot de vergadering even over half twee vrijdag 9 maart. 
 
Dit was tevens mijn laatste officiële raadsvergadering namens de PvdA en dus ook mijn laatste 
nieuwsbrief. Ik heb de afgelopen twaalf jaar met veel plezier mijn werkzaamheden uitgevoerd en de 
laatste twee termijnen de PvdA mogen dienen. 
De laatste twee jaren waren politiek gezien hectisch maar ik ben content hoe de PvdA zich heeft 
geroerd. Met het instaleren van een zakencollege is ons harde werken enigszins beloond met de nu 
zittende wethouder Peter Doesburg op financiën. Het zakencollege doet het uitstekend binnen de rol 
die een zakencollege behelst. He college wordt zeer gewaardeerd in de raad maar zeker ook in de 
ambtelijke organisatie. 
 
Hopelijk kan de PvdA wederom op uw stem rekenen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en 
treffen wij elkaar 21 maart in de avond op het stadhuis om te uitslagen binnen te zien komen. 
28 maart neemt de huidige raad afscheid en 29 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. 
 
Ik wens iedereen het allerbeste toe voor nu en in de toekomst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeanette de Neijs 
 
 
 
 


