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Beste mensen,
Hierbij wat meer nieuws over de Fractie GroenLinks-PvdA:

Jaarrekening:

Het zogenaamde zomerreces is op bestuurlijk-gemeentelijk niveau inmiddels
begonnen. De laatste gemeenteraadsvergadering vond dinsdagavond 10 juli plaats
en was – politiek bestuurlijk gezien - eigenlijk een dieptepunt. We moesten een
jaarrekening vaststellen, die we niet hadden kunnen bestuderen. Dat komt omdat er
veel accountantsproblemen waren geweest, die echt niet allemaal zijn toe te
schrijven aan het verkeerd functioneren van de gemeentelijke organisatie of de
portefeuillehouder. Toch ben je als gemeente wettelijk formeel verplicht, de rekening
voor 15 juli bij de provincie in te dienen. Doe je dat niet, dan krijg je provinciaal
toezicht en dat is formeel nog veel erger, want dan mag je als gemeente zelf geen
begrotingsbesluiten meer nemen.
Reeds afgesproken was dat we in september nog wel inhoudelijk gaan discussiëren
over de jaarrekening. Dit kan geen effect meer hebben op de jaarrekening zelf,
maar natuurlijk wel op de nieuwe begroting van 2019. Dat vinden we wel van
belang. Als GroenLinks-PvdA fractie hebben we ons geschikt en ook geen formele
of anders gekleurde opmerkingen gemaakt. We vonden de situatie al erg genoeg en
vonden het goedkoop om daar politiek gewin uit te halen. We proberen vooral ons
te richten op de inhoud en niet op de vorm.

Samenwerking in de fractie:

Als fractie GroenLinks-PvdA liggen we aardig op stoom. We zoeken gezamenlijk
naar een vorm van functioneren die iedereen ligt. Het reeds ervaren raadslid was
gewend heel goed op te letten, maar vooral vanuit een politiek-bestuurlijke optiek te
opereren. Dat heeft o.a. als effect dat je in de gemeenteraad niet allerlei
zogenaamde actuele problemen aan de orde stelt, maar steeds zoekt naar de
grotere verbanden en daar dan flink aandacht aan te besteden. Als je door burgers
met incidenten over incidenten wordt geïnformeerd of die zelf aantreft, speel je dat
door naar de portefeuillehouder/wethouder of de verantwoordelijke ambtenaar in het
vertrouwen dat die daar wat mee doen. (Het effect moet je natuurlijk ook
controleren, maar die acties houd je buiten de publiciteit, want anders verspeel je je
goodwill om particuliere zaken serieus aan de orde te stellen). Dat is voor de
nieuwe raads- commissieleden een ingewikkeld traject, want die kennen nog niet al
die ‘weggetjes’. Bovendien moeten zij nog ontdekken of dat de door hen gewenste
politieke stijl is. Maar, zij willen ook niet de fout maken die vrijwel alle nieuwe raadscommissieleden maken, namelijk redelijk fanatiek meedoen aan een discussie met
te weinig achtergrondinformatie. Dat leidt helaas vanzelfsprekend tot een houding
van heel goed luisteren en niet te snel reageren, omdat je de plank mis zou kunnen
staan. Maar teveel terughoudendheid is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Ieder
zoekt hierin op dit moment zijn weg.

Reaktie uit de fractie:

Jan heeft via de Bornsche Courant / Borne Boeit al een paar stevige statements
afgegeven. Maar ook maakte zijn houding indruk toen de oppositiepartij
GroenLinks-PvdA toch gewoon positief was over de wijze waarop door het college
van B&W de Maatschappelijke Participatie was vorm gegeven. We waren het daar
als fractie volledig mee eens. Bram heeft zeer zuinig, eigenlijk negatief gereageerd
op het niet doen van extra onderzoek naar de luchtkwaliteitsmaatregelen die
moeten worden genomen door een nieuw kruispunt in de buurt van de
Wheeleschool. Ook dat gaf positieve respons. Zo proberen we samen met de
commissieleden en een paar actieve leden een nieuwe weg te vinden. Want de
fractie-vergaderingen worden vaak ook bezocht door een zestal actief
meedenkende leden. De sfeer is prima en in september kunnen we zeker samen
ieders persoonlijke strategie bepalen. De peortefeuilles zijn al onderling verdeeld,
dus dat komt vast goed.
Als fractie zijn we overal aanwezig, allereerst om ons te laten zien, om informatie te
vergaren en om het gesprek aan te gaan. Voorbeelden: informatieavond Welbions,
workshops over ontwikkelingen in de Regio Twente, congres over armoedebeleid,
informatie over strategie van het Crematorium, informatieavond Zenderen over
Elhorst Vloedbelt, gesprek met actiegroep verkeerssituatie Zenderen, gesprek met
“Windmolens bij Buren”, gesprek met MR Jan Ligthartschool, fusie schoolbesturen
in Borne, discussie over luchtkwaliteit, Kunsteducatie project Bornse scholen,
verschillende particuliere verzoeken om een gesprek, persoonlijke contacten.
Anders gezegd: we proberen echt niet alleen vanuit het gemeentehuis te opereren.
Over de agenda-specifieke onderwerpen van de afgelopen 2 maanden in de
gemeenteraad zouden wij u natuurlijk ook kunnen berichten, maar wij hebben het
gevoel dat in Borne voldoende communicatiekanalen zijn. Op basis van die
informatie zou men zich af kunnen vragen waarom GroenLinks-PvdA zich over een
bepaald onderwerp onvoldoende of niet heeft uitgelaten. Schroom niet ons dat te
berichten, want daar zullen we dan zeker op reageren.
Na al deze prachtige ‘mooi-weer’ dagen ook nog een verdere mooie zomer
toegewenst.
Met een vriendelijke groet
Bram Donkers
Fractie-secretaris
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