
MRE-bestuur op vingers getikt

 

Afgelopen tijd hebben onze D66 fracties, net als die in de hele regio, zich 

bezig gehouden met de voorbereidingen voor de Metropoolregio Eindhoven die 1 

januari 2015 van start gaat. Onze fracties hebben vele bijeenkomsten bijgewoond 

en overleg gevoerd. Eén en ander heeft geresulteerd in een gemeenschappelijke 

zienswijze namens De Kempen fracties, maar ook zijn er afgelopen weken in 6 

gemeenten in De Kempen moties aangenomen waar het bestuur MRE door de raden 

wordt opgeroepen om een Rekenkamerfunctie in te stellen. In het Eindhovens 

Dagblad van zaterdag 20 december 2014 staat hierover een artikel. Hier onze 

reactie.

<hr />

<b>Afgelopen zaterdag schreef het ED over de nieuw te vormen Metropool Regio 

Eindhoven. Die komt er, maar wel met “gemor” uit de regio. Maar is het gemor of 

gaat het hier gewoon over democratie en goed bestuur?</b>

Deze maand is in inmiddels 6 gemeenten (Waalre, Heeze-Leende, Valkenswaard, 

Cranendonck, Eersel, Bergeijk) een motie aangenomen die het bestuur van de 

nieuwe Metropool Regio Eindhoven (MRE) oproept om een Rekenkamerfunctie in te 

stellen. In Veldhoven geen motie, maar daar wist D66 de burgemeester de 

toezegging af te dwingen bij de MRE de aandacht te vestigen op de noodzaak van 

democratische controle. Ook in Best is dit signaal binnen de gemeenteraad 

afgegeven.

Dit geluid was overigens niet nieuw. De verschillende D66 fracties in de regio 

hebben dit al enkele malen eerder dit jaar laten horen. Zo heeft de gemeenteraad

van Waalre dit voorjaar de rekenkamerfunctie al bepleit in haar zienswijze op de

MRE.

Het feit dat de moties nu bijna overal unaniem zijn aangenomen, mag het bestuur 

van de MRE zich aantrekken. Zij had eerder deze uitdrukkelijke wens namelijk 

terzijde gelegd.

Komt de roep om een Rekenkamerfunctie nu voort uit wantrouwen richting de MRE? 

Nee zeker niet. D66 in deze regio is een warm voorstander van regionale 

samenwerking. Zuidoost Brabant heeft zich juist door bundeling van krachten tot 

de tweede economische regio van het land ontwikkeld. Het pleit voor de regio dat

zij na de (door het kabinet afgedwongen) opheffing van de SRE is gaan zoeken 

naar een vorm om deze vruchtbare samenwerking in stand te houden.

Maar het adagium ‘bij besturen hoort controle’ blijft daarbij wel van kracht. De

democratische controle van samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke 

regelingen is een ‘hot item’ in bestuurlijk Nederland. En terecht. Velen maken 

zich zorgen over de controle op het bestuur van dit soort regelingen. Daar iets 

mee te doen, is het bestuur van de MRE vergeten. En daarvoor krijgen zij nu een 

corrigerende tik op de vingers.

Niet voor niets heeft de Tweede Kamer bij de wijziging op de Wet 

Gemeenschappelijke Regeling (WGR) de controle-instrumenten voor gemeenteraden 

vergroot. Was voorheen geen rekenkamercontrole mogelijk op een 

gemeenschappelijke regeling, nu is dat juist expliciet in de wet opgenomen. Door

deze instrumenten ook vol in te zetten, bereik je twee dingen. Het biedt 

gemeenteraden meer zicht op de uitvoering van het beleid binnen de MRE. 



Daarnaast en feitelijk nog belangrijker; het vergroot de kwaliteit van de 

besluitvorming.

Bij de MRE blijven de gemeenteraden immers de belangrijkste besluiten nemen. Het

bestuur van de MRE voert deze uit en bereidt nieuwe/vervolg besluiten voor die 

aan de gemeenteraden worden voorgelegd. Bij die cyclus hoort controle en 

participatie. Zeker als uitvoering van besluiten mede in samenwerking met 

bedrijfsleven en onderwijs (Triple Helix) plaatsvindt. Bij een effectieve 

controle- en informatiefunctie, is het leereffect groter en de besluitvorming 

beter.

Vraag blijft waarom het bestuur van de MRE – vooral burgemeesters van 

deelnemende gemeenten – dit niet door heeft. Immers, zij zouden toch moeten 

weten dat besturen zonder controle en draagvlak resulteert in een glibberig pad.

De reactie van burgemeester Blanksma in het ED van zaterdag lijkt een goede kant

op te gaan. Hoewel zij als lid van het dagelijks bestuur eerder een 

Rekenkamerfunctie op MRE niveau “als onpraktisch” heeft afgewezen.

Zoals eerder gezegd is D66 voorstander van een sterke regionale samenwerking mét

een krachtige uitvoering. In de wetenschap dat sterke leiders hun eigen 

tegenkracht moeten organiseren zien wij de cirkel bestuur en controle dan ook 

graag gesloten. Een rekenkamerfunctie is daarin een belangrijke schakel. Wij 

hopen dat het bestuur van de MRE deze handschoen opneemt.

<b>Kees de Zeeuw, D66 Waalre

Willem Hornman, D66 Veldhoven

Pieter van Rijswijk, D66 Valkenswaard

Regina Nieboer, D66 Eersel

Pieter van der Stek, D66 Heeze-Leende

Piet van Esch, D66 Oirschot</b>



Vertrek Paul Kaufman uit Waalrese politiek

In het najaar van 2013 is Paul Kaufman benoemd als een van de 

fractievertegenwoordigers voor D66 in Waalre. In verband met een onverwachte 

verhuizing naar buiten de gemeente, heeft Paul deze functie echter moeten 

opgeven. Net als raadsleden zijn ook fractievertegenwoordigers verplicht om in 

de gemeente te wonen. Na jaren op de wachtlijst te hebben gestaan, heeft Paul 

een woning gekregen in Eindhoven. Om deze reden hebben we spijtig genoeg al na 

korte tijd afscheid moeten nemen van Paul. Maar wensen hem natuurlijk alle geluk

in zijn nieuwe stek met zijn partner.



D66 Waalre &#8220;In gesprek met&#8221;

<a 

href="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/D66waalre-in-gespre

k-met.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-278" alt="D66waalre in 

gesprek met" 

src="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/D66waalre-in-gesprek

-met-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Op zaterdag 1 februari werd 

door D66 de landelijke dag ”in gesprek met Nederland” georganiseerd. In 100 

gemeenten gingen D66 kandidaten de straat op om met burgers in gesprek te gaan 

over hun gemeente. Ook in Waalre.

De 6 hoogst genoteerde kandidaten van de kieslijst, Kees de Zeeuw, Joke Beuger, 

Floris Schoots, Ineke Bastiaans, Nienke de Wit en Marion Hinderdael gingen in 

gesprek met de inwoners van Waalre, over actuele zaken en wat beter en/of anders

zou kunnen in ons mooie dorp.

Ondanks het miezerige weer, was het een geslaagde aktie. Veel inwoners waren 

bereid hun mening te geven en soms ook op de foto te gaan. Onderwerpen die aan 

de orde kwamen waren oa de zelfstandigheid van Waalre, Fietspad Oude Spoorbaan, 

Nieuwe Gemeentehuis, Groenvoorziening, Openbaar Vervoer en Veilgheid en Verkeer.

Duidelijk was dat iedereen wel een wens of opmerking had maar een belangrijke 

conclusie is wel dat Waalre een fijn dorp wordt gevonden om in te wonen. Het was

een nuttige dag en plezierig om zoveel betrokken inwoners te ontmoeten. Voor D66

heeft het voldoende voeding en stof opgeleverd waar we de komende weken mee aan 

de slag kunnen gaan. En na de verkiezingen hopelijk met nog meer enthousiaste 

D66’ers in de gemeenteraad.

<a href="http://www.gesprekmetnederland.nl/locaties/waalre/">Kijk hier naar de 

ideeën van de inwoners van Waalre</a> of de kleine impressie hieronder

[gallery ids="279,280,281,282,283"]



Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Waalre is een heerlijke plaats om te wonen en te leven. Groen, rustig en open. 

Op een menselijke maat en met een diverse bevolking die respectvol met elkaar 

omgaat. Relatief weinig criminaliteit en goede scholen in de buurt. Gelegen in 

de Brainport van Nederland met aantrekkelijke bedrijven en actieve sociale en 

sportieve netwerken. Kortom een plek om van te houden en te koesteren. Deze 

gemeente verdient een goed bestuur dat is berekend op haar taak en weet waar ze 

het over heeft. Deze gemeente verdient D66.

Uitgangspunten zijn voor D66 vijf thema’s die voor u en ons belangrijk zijn: 

Leven, Zorgen, Duurzaamheid, Werken en Besturen in Waalre.

D66 wil u geen dingen beloven, D66 wil dingen realiseren. Zoals wij dat ook de 

afgelopen vier jaar hebben gedaan. D66 wil nu vooruit met Waalre

Mocht u interesse hebben in ons gehele programma in .pdf vorm dan kunt u dat <a 

href="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/D66Waalre-VPGR2014-

2-klein.pdf">hier</a> bekijken of hieronder downloaden.



Ook Waalre tekent &#8216;Wietmanifest&#8217;

De gemeenteraad van Waalre heeft in de raadsvergadering van 4 februari besloten 

dat ook deze gemeente het  manifest Jointregulation  - in de volksmond ook 

bekend als het Wietmanifest’ – zal ondertekenen. Een ruime meerderheid steunde 

de motie van D66 om samen met tientallen andere gemeenten een signaal af te 

geven aan Den Haag dat er een andere koers moet komen in het huidige Cannabis 

beleid. Op dit moment wordt de verkoop van Cannabis gedoogd maar is de teelt en 

de aanvoer via de achterdeur illegaal en verboden.

Het manifest waarvan de Eindhovense burgemeester een van de initiatiefnemers is,

roept de minister en de Tweede Kamer op aan deze situatie een einde te maken. De

gemeenten willen toe naar een gecertificeerde en gereguleerde cannabisteelt. 

Waarbij de hele keten controleerbaar en beheersbaar is.

De huidige situatie werkt een steeds zwaardere criminaliteit in de hand. De 

politie inzet is gigantisch, er is een enorm veiligheidsprobleem door illegale 

plantages en er is geen enkele controle op de kwaliteit van de cannabis die 

wordt geteeld en verhandeld.

Sommige mensen denken wel eens dat het huidige cannabis beleid alleen een 

probleem is van en voor grote gemeenten. Niets is echter minder waar. De 

straathandel, de dealers en vooral de illegale teelt is in de gemeenten rondom 

Eindhoven een even groot probleem. Illegale teelt komt in dorpen en kleineren 

gemeenten zelfs veel vaker voor. En altijd gepaard met zware criminaliteit. De 

ogen hiervoor sluiten is niet alleen naïef maar ook tegen het veiligheidsbelang 

van alle burgers in.

Met het manifest laat de gemeenteraad van Waalre ook blijken dat zij zich samen 

met Eindhoven verantwoordelijk voert om nu eindelijk eens richting een oplossing

van dit probleem te gaan. Het feit dat het gehele college van B&W van Waalre 

inclusief CDA (waarnemend) burgemeester Kortmann tijdens de raadsvergadering het

manifest “met volle overtuiging steunen”, is een duidelijk signaal. Jammer en 

onbegrijpelijk is het dan ook dat VVD en CDA tegenstemden met als 

argumenten:  “we weten niet precies waar het over gaat” en “we hebben er nog 

niet over kunnen nadenken”. Alsof het probleem pas gisteren is ontstaan en 

kranten en televisie er niet over vol staan. De ogen sluiten kan niet meer. Net 

zo min als vluchten overigens.

<a 

href="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/MotieD66_manifest_j

oint_regulation.pdf">Tekst motie Joint Regulation</a>



Opleiding kandidaat raadsleden

<a 

href="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/D66-opleiding.jpg">

<img class="alignleft size-medium wp-image-272" alt="D66 opleiding" 

src="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/D66-opleiding-300x22

5.jpg" width="300" height="225" /></a>Als lid van dé onderwijspartij zijn 

D66-ers zelf natuurlijk ook leergierig als ze een nieuwe taak op zich nemen. D66

De Kempen heeft net als vier jaar geleden een opleidingsprogramma ontwikkeld 

voor kandidaat raadsleden en commissieleden. D66 is in deze regio de enige 

partij met een zo intensief opleidingsprogramma. Zaterdag 15 februari 2014 was 

de aftrap met de eerste cursusdag.

Er is de afgelopen jaren veel veranderd voor raadsleden. Taken zijn veelzijdiger

en complexer geworden en vooral steeds meer in de publiciteit gekomen. Niet voor

niets blijkt uit een onderzoek van<i>Overheid in Nederland,</i> in opdracht van 

NRC, dat het steeds meer raadsleden zwaar valt. Het vinden van goede raadsleden 

in alle leeftijdsgroepen, wordt voor sommige partijen daardoor ook lastiger. 

Vergrijzing is hierdoor het gevolg omdat mensen pas na hun pensionering tijd 

vinden voor het raadswerk.

D66 erkent ook hier het belang van onderwijs. Door kandidaat raadsleden goed te 

informeren en te trainen in hun nieuwe rol zijn ze beter voorbereid en kunnen ze

in minder tijd meer realiseren. Daarnaast krijgen de – hopelijk vele – nieuwe 

D66 raadsleden door hun gezamenlijke opleiding meteen een regionaal netwerk 

waarmee regionale afstemming en informatie ook beter wordt. De 25 

cursisten komen niet alleen uit Waalre maar ook uit de Kempengemeenten Eersel, 

Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en uit Oirschot en Helmond. D66 is 

verheugd dat haar kandidaat raadsleden een mooie afspiegeling zijn van de 

bevolking, mannen en vrouwen variërend in leeftijd van 20 tot en met 65 jaar.

Inhoudelijk bestaat de cursus uit vijf dagdelen waarbij alle aspecten van het 

raadswerk aan de orde komen. Zoals wet- en regelgeving, gemeentelijke financiën,

lokale politiek en het raadswerk, communicatie en debatvaardigheden. 

Vanzelfsprekend wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de decentralisaties op het

gebied van (jeugd)zorg en participatie. Trainers zijn D66-ers uit de regio met 

ruime ervaring als raadslid, gemeentesecretaris en wethouder.



Nieuwe locatie gemeentehuis

De afweging voor de locatie van het nieuwe gemeentehuis is geen eenvoudige 

geweest. Tot het laatste moment zijn de oude locatie aan de Julianalaan en 

locatie 't Hazzo beiden serieus overwogen. Uiteindelijk is met de steun van D66 

gekozen voor locatie 't Hazzo. Wij willen hieronder graag uiteenzetten hoe wij 

tot deze keuze zijn gekomen.

Het liefste had D66 overigens gekozen voor een geschikt pand aan de laan van 

Diepenvoorde. Zodat de (over)capaciteit aan kantoorruimte in Waalre beter kon 

worden benut. Dat bleek na uitvoerig onderzoek om plantechnische en financiële 

redenen niet mogelijk. Dat is een feit.

<strong>De locaties 't Hazzo en de Julianalaan bleven over. </strong>

Voor de Julianalaan zijn verschillende argumenten: de mooie locatie, de 

verbinding tussen de beide kernen en ja, ook sentimentele gevoelens. Een groot 

nadeel is echter dat bouwen aan de Julianalaan de totale (over)capaciteit van 

kantoorruimte in Waalre juist verder vergroot. Ook voor 't Hazzo zijn 

verschillende argumenten. Een groot voordeel is de kans om de huidige 

overcapaciteit aan zaalruimten die er is in Waalre te verminderen. Een deel van 

de huidige (over)capaciteit zaalruimten wordt omgezet in gemeentekantoor. Met 

als effect een betere en duurzame benutting van vierkante meters. De huidige 

overcapaciteit levert ook een exploitatieverlies op bij het huidige Hazzo. En 

dat kost de burger (indirect) ook veel geld. Dat en het duurzaam bouwen van het 

nieuwe gemeentehuis, is dubbele winst in duurzaamheid.

Het verbeteren van de uitstraling van de Hazzo locatie, is ook een kans. Want 

iemand die dit gebied en de bebouwing mooi vindt, hebben we nog niet gevonden.

D66 was ook erg benieuwd wat de direct omwonenden er van zouden vinden als die 

een gemeentehuis naast hun deur krijgen. Dat is de reden geweest dat raadsleden 

en fractievertegenwoordigers van D66 bij alle direct omwonenden aan de deur zijn

geweest. En naar hun gevoel en mening is gevraagd. Belangrijkste conclusie voor 

ons was dat de komst van een gemeentehuis niet direct tot bezwaren bij 

omwonenden leidt. Met name niet als de bebouwing beperkt blijft. Dat is ook de 

opdracht die D66 aan het college heeft meegegeven: ontwerp een compact gebouw 

met een slimme indeling binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan.

Het plan dat nu voorligt bevat zo'n 500 m2 multifunctionele ruimtes én een 

raadszaal. Er blijft dus nog veel ruimte over dat ingezet kan worden als 

zaalruimten voor verenigingen en activiteiten. D66 wil ook dat deze zalen door 

een slim en flexibel ontwerp gecombineerd kunnen worden tot een grote zaal. 

Zodat de vraag naar een grote zaal ook in 't Hazzo mogelijk blijft.  Dit maakt 

het mogelijk dat op locatie 't Hazzo een unieke combinatie van gemeentehuis, 

ontmoeting en sporten gaat ontstaan. Daarmee leidt de nieuwbouw op locatie 't 

Hazzo uiteindelijk niet alleen tot lagere lasten voor de gemeente en haar 

burgers, maar ook tot een betere benutting en gebruik van het gemeentelijk 

vastgoed.



Ruimte geven aan initiatieven in de wijk

Met veel succes heeft D66 wethouder Hanneke Balk ruimte gegeven aan nieuwe 

initiatieven in de wijken binnen Waalre. Om daarmee zorg, welzijn en ontmoeten 

mogelijk te maken in de wijken en wijkcentra.

De uitvoering van de nieuwe Wmo zal alleen slagen als gemeenten en burgers de 

handen ineen slaan en er meer ruimte komt voor nieuwe initiatieven. Anders lukt 

het nooit om de enorme bezuiniging van dit kabinet op te vangen én tegelijk een 

fatsoenlijk stelsel van hulp en ondersteuning overeind te houden. Dat zeggen 

Hanneke Balk, wethouder Wmo in Waalre en D66 lijsttrekker Kees de Zeeuw. 

“Dichtbij, eenvoudig en doeltreffend,” is de visie van D66 en de wethouder, die 

sinds haar aantreden vorig jaar een duidelijk stempel op het Wmo beleid heeft 

gedrukt.

<a 

href="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/ruimte_geven_aan_in

itiatieven_in_de_wijk_schakel_12_maart.pdf">Ruimte geven aan initiatieven in de 

wijk Artikel De Schakel 12 maart</a>



Onze advertenties in De Schakel

In De Schakel van de afgelopen weken heeft D66 de inwoners geinformeerd over 
onze resultaten, onze plannen en visie op de komende jaren. Hier kunt u deze 
advertenties nog eens nalezen. Klik daarvoor op de link onder de advertentie.

<a 
href="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/d66_advertentie_de_
schakel_26-2-14_def.pdf">D66 advertentie 26-02-2014</a>    |     <a 
href="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/D66_advertentie_sch
akel_5_maart_def.pdf">D66 advertentie 05-03-2014</a>    |     <a 
href="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/D66_advertentie_de_
schakel_12-3_def.pdf">D66 advertentie 12-03-2014</a>

<a 
href="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/w275h203_front_adv_
26-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-253" alt="D66 advertentie 
26-02-2014" 
src="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/w275h203_front_adv_2
6-2.jpg" width="275" height="203" /></a>

<span style="line-height: 1.5em"><a 
href="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/w277h205_front_adv_
5_maart.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-251" alt="D66 advertentie 
05-03-2014" 
src="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/w277h205_front_adv_5
_maart.jpg" width="277" height="205" /></a> <a 
href="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/w271h410_front_adv_
12-3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-252" alt="D66 advertentie 
12-03-2014" 
src="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/w271h410_front_adv_1
2-3-198x300.jpg" width="198" height="300" /></a></span>



Onze kandidaten en het verkiezingsprogramma

D66 gaat de komende gemeenteraadsverkiezingen in met sterke ploeg en uitstekend 

programma. Maak kennis met onze kandidaten. Hier op de website en op straat. Op 

zaterdag 15 maart kunt u ze allemaal vinden op de winkelcentra Den Hof of De 

Bus.

<a title="Maak hier kennis met onze kandidaten" 

href="http://waalre.d66.nl/organisatie/fractie-d66-waalre/">Maak hier kennis met

onze kandidaten</a>. Zij stellen zich graag aan u voor. Ons programma kunt u 

vinden onder standpunten.<a href="http://d66waalre.nl/programma" target="_self">

</a>

<a 

href="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/D66Waalre-VPGR2014-

2-klein.pdf">Download hier het verkiezingsprogramma van D66 Waalre</a> of lees 

verder op deze website.

 



In memoriam Willem Loos

<p style="margin: 0px 0px 34px;padding: 0px;line-height: 1.7em;font-family: 

Arial;font-size: 0.8em"><a 

href="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/Willem-Loos-298x234

.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-307" alt="Willem Loos" 

src="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/Willem-Loos-298x234.

jpg" width="298" height="234" /></a>We wisten dat we snel het bericht konden 

ontvangen, maar toch was het op verkiezingsdag schrikken dat onze oud voorzitter

Willem Loos de dag daarvoor is overleden, op 18 maart 2014. Hoewel we ontzettend

blij zijn met het geweldige resultaat dat we in De Kempen hebben gehaald, voelen

we tegelijkertijd een groot verlies.</p>

<p style="margin: 0px 0px 34px;padding: 0px;line-height: 1.7em;font-family: 

Arial;font-size: 0.8em">Willem was meteen vanaf zijn lidmaatschap in 2003 actief

in de vereniging. Al snel werd hij secretaris en vanaf 2007 leidde hij de 

afdeling D66 De Kempen als voorzitter. Onder zijn leiding groeiden de politieke 

activiteiten van één raadslid in Waalre naar zeven raadsleden in Heeze-Leende, 

Valkenswaard, Veldhoven en Waalre bij de verkiezingen in 2010. Niet alleen heeft

hij inhoud gegeven aan het samenwerkingsmodel van meerdere gemeenten in één D66 

afdeling, hij heeft in een landelijke commissie zitting gehad die dit model 

heeft gekozen tot voorkeursvariant in Nederland. Het Landelijk Bestuur heeft 

haar waardering tot uitdrukking gebracht door hem recent de Jet de Bussy penning

toe te kennen.</p>

<p style="margin: 0px 0px 34px;padding: 0px;line-height: 1.7em;font-family: 

Arial;font-size: 0.8em">Wij zullen Willem missen als bestuurslid met zijn kennis

en vaardigheden. Zowel strategisch, netwerkend en praktisch heeft hij een enorme

inbreng gehad. Zelfs tot en met de laatste bestuursvergadering als buitengewoon 

bestuurslid. We zullen Willem echter vooral als mens gaan missen. Willem was een

échte sociaal liberaal. Hij gaf mensen de ruimte om hun talenten ter algemeen 

nut in te zetten en stimuleerde hen daarin. Wie steun nodig had, deed nooit 

vergeefs beroep op hem.</p>

<p style="margin: 0px 0px 34px;padding: 0px;line-height: 1.7em;font-family: 

Arial;font-size: 0.8em">Voor ons blijft Willem een bron van inspiratie om in 

zijn geest verder te bouwen aan de sociaal liberale politiek in de regio. Want 

wat zou hij trots geweest zijn op deze uitslag.

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 22 maart om 10:45 uur in de aula van

het crematorium in Heeze, Somerenseweg 120. Samenkomst is om 10:15 uur in de 

ontvangstkamer van het crematorium. Bijgaand de advertentie zoals die in het 

Eindhovens Dagblad staat.</p>

<p style="margin: 0px 0px 34px;padding: 0px;line-height: 1.7em;font-family: 

Arial;font-size: 0.8em"><img class="alignleft size-full wp-image-306" 

alt="Kennisgeving-Willem-Loos-153x300" 

src="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/Kennisgeving-Willem-

Loos-153x300.jpg" width="153" height="300" /></p>

<p style="margin: 0px 0px 34px;padding: 0px;line-height: 1.7em;font-family: 

Arial;font-size: 0.8em"><a 

href="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/Advertentie-D66-De-

Kempen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-305" 

alt="Advertentie-D66-De-Kempen" 

src="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/Advertentie-D66-De-K

empen-212x300.jpg" width="212" height="300" /></a></p>



Bekijk hier ons verkiezingsprogramma 2014 &#8211; 2018

<a 

href="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/D66Waalre-VPGR2014-

2-klein.pdf">Download hier het verkiezingsprogramma van D66 Waalre</a>

Hier vind u het verkiezingsprogramma van D66 Waalre.



D66 De Kempen verdubbelt bijna!

D66 De Kempen heeft woensdag 19 maart jl. een enorme winst geboekt: van 4 naar 5

fracties en van 7 naar 13 zetels. Daarbij zijn we de grootse partij in Waalre 

geworden en met maar liefst 3 zetels nieuw in Eersel in de raad gekomen.

Vier jaar geleden zette de groei in. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 

zijn we vanuit één zetel in Waalre gegroeid naar één zetel in Valkenswaard en in

zowel Heeze-Leende, Veldhoven en Waalre twee zetels. Van één naar zeven. Dit 

jaar hebben we vijf kieslijsten gerealiseerd want naast de voornoemde gemeenten,

doen we in 2014 ook in Eersel mee. De resultaten zijn overweldigend. We hebben 

in Heeze-Leende en Valkenswaard onze posities behouden, in Veldhoven een groei 

van twee naar drie zetels behaald en in Waalre zijn we verdubbeld van twee naar 

vier zetels. Meest opvallend is echter de uitslag in Eersel: met maar liefst 

drie zetels zijn we nieuw in de raad binnengekomen.

Onze raadsleden zijn Regina Nieboer, Frank de Lau en Paul van Boxtel in Eersel, 

Pieter van der Stek en Lilian Keijzer in Heeze-Leende, Pieter van Rijswijk in 

Valkenswaard, Willem Hornman, Adriënne van Pelt en Ingrid Hartlief in Veldhoven 

en Kees de Zeeuw, Joke Beuger, Floris Schoots en Ineke Bastiaans in Waalre. 

Allen van harte gefeliciteerd!

Deze groei is een belangrijk succes voor D66. Het betekent dat in een steeds 

groter gebied van Eindhoven en omgeving D66 een (grote) vertegenwoordiging heeft

in de Gemeenteraad. De partij die zich sterk maakt voor verbinden. Verbinden van

partijen in de raad, maar ook verbinden van gemeenten in de vorm van 

samenwerken. Daarnaast is D66 een partij die de lokale politiek in contact 

brengt met andere politieke lagen zoals provincie, landelijk en Europees 

parlement. Onze fracties gaan zich inzetten om zoveel mogelijk van onze 

programmapunten in de praktijk te brengen. We zijn zeer verguld met het 

vertrouwen en waardering van onze kiezers en danken hen hier hartelijk voor!

[caption id="" align="alignleft" width="295"]<img alt="" 

src="http://veldhoven.d66.nl/content/uploads/sites/213/2014/03/ED-20maart.jpg" 

width="295" height="271" /> D66 stemmers bedankt[/caption]



Fractie D66 Waalre verder zonder Joke Beuger

<div>

Joke Beuger heeft na haar inauguratie  als Raadslid in Waalre aan het bestuur 

D66 De Kempen kenbaar gemaakt dat zij de fractie van D66 gaat verlaten en verder

zal gaan als eenmansfractie.

Er kon binnen de D66 fractie geen overeenstemming met Joke worden bereikt over 

de rolverdeling na de verkiezingen. Bestuur D66 De Kempen en de fractie D66 

Waalre betreuren haar besluit om de fractie te verlaten. Daarnaast zijn wij 

teleurgesteld dat zij de Raadszetel niet retourneert aan D66.

</div>

Wij danken Joke  voor haar inzet in de afgelopen raadsperiode en wensen haar 

veel succes in haar verdere carrière.



Coalitiegesprekken: D66 Waalre wil verder met VVD, CDA en PvdA

<blockquote>

<div id="intro">

D66 Waalre wil verder met VVD, CDA en PvdA

D66 kiest er als grootste partij voor om verder te praten met VVD, CDA en PvdA 

over een mogelijke coalitie voor Waalre. Deze keuze komt voort uit gesprekken 

die na de verkiezingen op 19 maart met alle Waalrese partijen zijn gevoerd. Ook 

de ervaringen met VVD, CDA en PvdA, die het afgelopen jaar ook al samen D66 een 

coalitie vormden, speelden bij deze keuze een rol.

</div>

<div>

Op zaterdag 29 maart gingen de vier partijen met elkaar in gesprek om afspraken 

te maken over het vervolg. De inhoudelijke besprekingen volgen daarna. Pas als 

de partijen er samen uit zijn hoe ze Waalre gezamenlijk willen besturen de 

komende jaren, zullen ze afspraken maken over de wethouders die namens de 

partijen in het college van B&W komen. D66 gaat er vanuit dat er drie tot vier 

weken voor nodig zijn om tot overeenstemming te komen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart werd D66 de grootste partij. 

Daarom is D66 gevraagd het initiatief te nemen om een nieuwe coalitie te vormen.

Met alle partijen in de Waalrese gemeenteraad zijn oriënterende gesprekken 

gevoerd

</div></blockquote>



Coalitie-onderhandelingen Waalre in laatste fase

<a 

href="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/03/Kees_de_Zeeuw-heade

r.jpg">

</a>

De coalitie onderhandelingen in Waalre tussen D66, VVD, CDA en PvdA verlopen 

voorspoedig. Deze week leggen de onderhandelaars de laatste hand aan het 

coalitie akkoord tussen de partijen. De nieuwe coalitie wil doorgaan op de weg 

die vorig jaar april is ingeslagen. Een bestuur dat het dualisme ruimte geeft en

het debat terug brengt naar de gemeenteraad.

Het coalitie akkoord zal dan ook bestaan uit twee delen:

<ul>
 <li>Een bestuursakkoord waarin partijen de gemeenteraad willen 

voorleggen op welke wijze een modern en krachtig bestuur in Waalre vorm kan 

worden gegeven. Met een volwaardige rol voor de gemeenteraad met inbreng van 

alle partijen. Bij het bestuur van Waalre wil de coalitie het begrip 

netwerkgemeente verder vorm en invulling geven.</li>
 <li>Een beleidsakkoord waarin de vier coalitie partijen hun ambities 

voor Waalre op hoofdlijnen hebben geformuleerd. Het college is verantwoordelijk 

voor een open en transparante uitvoering en moet voor haar voorstellen een 

meerderheid vinden in de gemeenteraad.</li>

</ul>

Ook is er inmiddels overeenstemming over de portefeuille verdeling. Bewust is 

eerst onderzocht of partijen elkaar op hoofdlijnen konden vinden, voordat over 

portefeuilles en invulling werd gesproken. Deze en komende week worden de 

kandidaat wethouders onderzocht en getoetst op integriteit en kwaliteit (de I-K 

toetst). De coalitie zet zwaar in op kwaliteit. Waalre verdient een krachtig 

bestuur dat competent en divers is en als complementair team de gemeente kan 

besturen.

Op woensdag 23 april vinden de laatste afrondende gesprekken plaats. De 

bedoeling is om op donderdagochtend 24 april het coalitie akkoord en de nieuwe 

coalitie te presenteren. Het debat over het bestuurs- en beleidsakkoord en de 

benoeming en installatie van de wethouders, staat gepland op dinsdag 29 april.



Coalitieakkoord D66 VVD CDA PvdA 2014-2018

Op 19 maar 2014 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Op basis van

verkennende gesprekken met alle partijen, heeft D66 de VVD, CDA en PvdA 

uitgenodigd voor vervolgoverleg. Met als doel de vorming van een stabiel en 

krachtig bestuur voor de periode 2014-2018.

Het besturen van Waalre is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gehele 

gemeenteraad en het college. De coalitiepartijen willen verder gaan op de vanaf 

april 2013 ingeslagen weg om het dualisme meer ruimte te geven waarbij het 

inhoudelijk debat in de gemeenteraad plaatsvindt en het college een 

eigenstandige verantwoordelijkheid heeft in de uitvoering. De wijze waarop 

doelen en resultaten gehaald zullen worden, worden door het college voorbereid 

en ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.



Coalitieakkoord onder leiding van D66 Waalre afgerond!

<b>De nieuwe coalitie voor Waalre is bekend. Onder het motto: “Samen verder met 

de kracht van Waalre” hebben de partijen D66, VVD, CDA en PvdA een coalitie 

gevormd. De coalitiepartijen willen verder gaan op de vanaf april 2013 

ingeslagen weg om het dualisme meer ruimte te geven waarbij het inhoudelijk 

debat in de gemeenteraad plaatsvindt en het college een eigenstandige 

verantwoordelijkheid heeft in de uitvoering. De coalitiepartijen zijn zich ervan

bewust dat er in deze periode belangrijke en ingrijpende besluiten genomen 

moeten worden om Waalre toekomstbestendig te houden. De coalitiepartijen zijn 

bereid om hun verantwoordelijkheid te nemen en zullen er alles aan doen om voor 

de inwoners van Waalre aansprekende resultaten te boeken.</b>

Het coalitieakkoord<b> </b>bestaat uit twee delen: een <i>bestuursakkoord</i> en

een <i>beleidsakkoord</i>. Het bestuursakkoord gaat in op de wijze waarop de 

gemeente in de ogen van de coalitiepartijen het beste kan worden bestuurd. De 

coalitie wil in de komende periode een deskundig en krachtig bestuur dat Waalre 

op een eigentijdse manier bestuurt. Het beleidsakkoord maakt zichtbaar op welke 

wijze de breed gedragen “visie op de samenleving Waalre” door de samenwerkende 

partijen wordt vertaald in een richtinggevende koers en leidraad voor het 

college bij de uitvoering. De vastgestelde visie is de randvoorwaarde voor de 

uitwerking van het coalitieakkoord. Bij alle thema’s wordt bij de uitvoering 

getoetst aan de vijf kernpunten van de visie.

<b>Collegesamenstelling

</b>Het college zal bestaan uit vier wethouders waarvan er 2 full-time en 2 

part-time (elk voor 0,6 fte) aan de slag gaan. De samenstelling van de 

portefeuilles van de wethouders is zo veel mogelijk gebaseerd op 

program-mamanagement, met als programma’s: “Jeugd, Onderwijs, Lokale zorg en 

Maatschappelijke deelname”, “Economie, participatie, ruimtelijke ordening en 

infrastructuur”, “Financiën, dienstverlening en ICT”, “Duurzaamheid, 

minimabeleid, burgerparticipatie en netwerkgemeente”.

<span style="line-height: 1.5em">Op dinsdag 29 april stellen de 

fractievoorzitters tijdens een raadsvergadering (19.30 uur, raadzaal Laan van 

Diepenvoorde 8) de nieuwe wethouders voor. Daarna worden de nieuwe wethouders 

geïnstalleerd.

</span>

<strong><span style="line-height: 1.5em"><a title="Coalitieakkoord D66 VVD CDA 

PvdA 2014-2018" 

href="https://waalre.d66.nl/publicaties/coalitieakkoord-d66-vvd-cda-pvda-2014-20

18/">Bekijk hier het coalitieakkoord. </a> </span></strong>



Sterk Zuidoost Brabant, Sterk Europa

Woensdagavond 14 mei bent u van harte welkom bij ons <strong>Politiek Café de 

Kempen</strong>. Thema is de Europese Parlementsverkiezingen van 22 mei 

aanstaande.

Spreker is <a href="https://d66.nl/mensen/matthijs-van-miltenburg/">Matthijs van

Miltenburg</a>. Matthijs is kandidaat Europarlementslid (4e op de lijst) voor 

D66. De afgelopen jaren was hij werkzaam bij de Brabantse 

Ontwikkelingsmaatschappij en de provincie Noord-Brabant op het snijvlak van 

economie en internationalisering.

Matthijs zal een korte inleiding geven over de inzet van de Europese Unie op de 

regionale (economische) ontwikkeling van Zuidoost Brabant en de Kempen. Hoe 

kunnen we optimaal gebruik maken van de mogelijkheden en de kansen die Europa 

ons biedt voor de versterking en verduurzaming van onze regio? Waarom wil D66 

liever investeren in kennis dan in koeien? Wat betekent de grensoverschrijdende 

samenwerking met Vlaanderen en België voor onze regio?

U heeft vervolgens de gelegenheid al uw vragen te stellen over de inzet van D66 

voor een sterk Zuidoost Brabant in een sterk Europa. Wij hopen velen van u te 

zien op woensdagavond 14 mei om 20 uur!

Datum: 14 mei 2014

Tijd: 20:00 uur

Plaats: theater de Schalm (bovenbar), Meiveld 3, Veldhoven

Toegang; gratis, drankjes voor eigen rekening

Parkeren: parkeerterrein de Repel



Waalre presenteert profielschets Burgemeester

Presentatie en aanbieding van profielschets aan Commissaris van de Koning Wim 

van de Donk door waarnemend raadsvoorzitter (onze fractievoorzitter) Kees de 

Zeeuw

Download hier de

<a 

href="https://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2014/05/25-RS-Concept-prof

ielschets-definitief.pdf">Profielschets Burgemeester Waalre</a>



Portefeuilleverdeling fractie D66 Waalre vastgesteld

De D66-fractie in de Waalrese gemeenteraad heeft de portefeuilleverdeling voor 

de komende collegeperiode vastgesteld. Bij de samenstelling van de portefeuilles

van de fractieleden is rekening gehouden met een invulling die wethouder 

overschrijdend is.

Fractievoorzitter Kees de Zeeuw is het aanspreekpunt op onder andere de 

portefeuille Financiën en Lokale Zorg met de transities AWBZ en WMO. Ineke 

Bastiaans zal Jeugd en Onderwijs voor haar rekening nemen (waaronder de 

transitie Jeugdzorg).

Floris Schoots is onder andere het aanspreekpunt op het gebied van Duurzaamheid,

Economie en Ruimtelijke ordening.

Voor een 4tal regionale samenwerkingen is gekozen voor een duo invulling van 

Kees en Floris.

<b>------------------------------------------------------

</b><b style="line-height: 1.5em">Kees de Zeeuw

</b>- (Decentralisatie) AWBZ

- (Decentralisatie) WMO

- Participatiewet

- Wijkcentra voor zorg & welzijn

- Cultuur

- Financiën/controlling

- Wegen, straten en verkeer (Regionaal/N69)

- (oude)Gemeentehuis

- Plattelandsvisie

- Recreatie en Toerisme

- Vergunningen

- Wettelijke taken (- Handhaving)

<b>Backup

</b>- Decentralisatie Jeugdzorg

- Gezondheidszorg / Jeugdgezondheidszorg

- Economie

<b>Duo portefeuilles

</b>- Regioraad SRE

- Metropoolregio

- Brainport Avenue

- Regionale samenwerking

<b><b>------------------------------------------------------

</b></b><b style="line-height: 1.5em">Floris Schoots

</b>- Structuur / Ruimtelijke ordening

- Woningbouw en Volkshuisvesting

- Economie

- Duurzaamheidsbeleid

- Ecologie (openbaar groen)

- Energie/afval/riolering/water

- Wegen, straten en verkeer (lokaal)

- Inkoop / aanbestedingen



- ICT / Breedbandcommunicatie

- Integrale handhaving

- Communicatie

<b>Backup

</b>- Financiën / controlling

- Juridisch controle

<b>Duo <b>portefeuilles</b>

</b>- Regioraad SRE

- Metropoolregio

- Brainport Avenue

- Regionale samenwerking

<b>------------------------------------------------------

</b><b> Ineke Bastiaans

</b>- (Decentralisatie) Jeugdzorg

- Gezondheidszorg / Jeugdgezondheidszorg

- Sociale Zaken

- Werk en Inkomen (Armoedebeleid)

- Onderwijs (passend onderiijs)

- Onderwijs huisvesting

- Subsidies / Verenigingen

- Sport(faciliteiten)

- Juridische Controle

- Personeel

- Dienstverlening / Burger-bedrijvenplein

<b>Backup

</b>- Decentralisatie WMO

- Decentralisatie AWBZ



Kan Waalre privacy inwoners wel garanderen?

Op dinsdag 7 oktober is door de raad de verordening basisregistratie aangenomen.

Deze verordening houdt in dat gegevens uit de basisregistratie van de gemeente 

(denk aan uw naam, adres, partner etc.) verstrekt worden aan derden zonder dat u

daarvan weet en zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. D66 had graag 

gezien dat gegevens niet verstrekt zouden worden tenzij daarvoor toestemming was

gegeven door de betreffende persoon.

In de oordeelsvormende raadsvergadering van 16 september jl. hebben wij de vraag

gesteld waarom er besloten is voor de benaderingswijze informatieverstrekking 

'mits' en niet 'tenzij'. Bij de benaderingswijze 'tenzij' zou niemand bij uw 

gegevens kunnen, alleen als er toestemming voor gegeven is door de betreffende 

persoon zelf. De wethouder antwoordde in de raadsvergadering van 7 oktober dat 

dienstverlening onder druk kwam te staan zonder dat gegevens opgevraagd konden 

worden door instellingen en dat gegevens alleen verstrekt zouden worden aan 

instellingen met een gemeenschappelijk belang.

Natuurlijk staat D66 voor goede communicatie en goede efficiënte 

dienstverlening. Het is de vraag wat het gemeenschappelijk belang is voor 

instanties om de persoonsgegevens te hebben. Het bereiken van een eventuele 

doelgroep zou ook op andere manieren kunnen. Daarnaast, zou de dienstverlening 

echt heel erg onder druk komen te staan? Het afgelopen half jaar was deze 

verordening er niet en er zijn weinig tot geen problemen geweest. Hoe kan de 

gemeente garanderen dat de gegevens van burgers dadelijk niet gebruikt gaan 

worden voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld reclame.

Op onze vragen kon de wethouder niet goed antwoorden en de wethouder kon niet 

garanderen dat misbruik van de gegevens voorkomen kon worden. Hetgeen voor D66 

duidelijk was dat we niet zomaar de privacy van onze inwoners in het geding 

konden brengen. D66 heeft daarom tegengestemd. Helaas dacht de rest van de raad 

hier anders over en is het voorstel aangenomen.

<b><span style="text-decoration: underline">Wilt u niet dat de gemeente uw 

gegevens verstrekt aan derden dan kunt u op grond van artikel 2.59 met 

inachtneming van artikel 3.21 WBrp verzoeken om geheimhouding.</span></b>

Fractie D66 Waalre

 



Met een visie op de toekomst

De eerste begroting van het nieuwe college straalt uit wat D66 voorstaat. 

Gedegen, betrouwbaar en met een visie op de toekomst. Er is een sluitende 

meerjarenbegroting, de reserves verbeteren zich en er wordt een buffer aangelegd

voor tegenvallers bij de wmo en jeugdzorg. En voor het tweede jaar op rij dalen 

voor onze inwoners de gemeentelijke lasten. Niet onbelangrijk in deze tijd 

waarin vrijwel iedereen de gevolgen van de financiële crisis ervaart.

<strong>Niet afwachten

</strong>Waalre kijkt met vertrouwen naar de uitvoering van lokale zorg. Heel 

wat meer dan elders, als je de media mag geloven. Natuurlijk, ook in Waalre zal 

het een hele klus zijn om de zorg en ondersteuning vanaf 2015 vorm en inhoud te 

geven. Maar feit is dat Waalre tijdig is begonnen met de voorbereidingen. En 

niet heeft zitten wachten op de (trage en soms moeizame) besluitvorming in Den 

Haag. Er wordt vanuit een visie gewerkt aan de zorg van de toekomst. Dat 

betekent niet alleen de taken goed overnemen, maar ook nadenken over hoe het 

straks kan en moet. Als er zoveel wordt bezuinigd als dit kabinet doet, kun je 

gewoonweg niet op de oude voet doorgaan.

<strong>Hervormen</strong>

Maar deze coalitie en dit college kunnen en doen het niet alleen. Niet voor 

niets heet het coalitieakkoord "samen verder met de kracht van Waalre". Gemeente

en burgers moeten het dan ook samen doen, bereid zijn los te laten en nieuwe 

wegen in te slaan. De hervorming die bijvoorbeeld in De Pracht heeft 

plaatsgevonden is daarvan een mooi voorbeeld. Een aantal jaren geleden nog 

onzeker van haar toekomst, hebben bestuur en de vele vrijwilligers ingespeeld op

de nieuwe tijd die gaat komen. Met de start van de dagbesteding voor ouderen, 

voor het eerst in onze eigen gemeente, en invoering van het hybride model met 

uitvoering door vrijwilligers met professionele ondersteuning, wordt invulling 

gegeven aan de zorg van morgen. Hiermee hebben de wethouder en het wijkcentrum 

laten zien dat het ook gewoon kan.

Er liggen nog veel uitdagingen en er is veel te doen. Zoals voor 2015 een 

duurzaamheidsagenda, ontwikkeling van een toerismebeleid, moderne en digitale 

dienstverlening en intensivering van de regionale samenwerking. D66 kijkt met 

vertrouwen naar die toekomst, met een zelfstandig en toekomstbestendig Waalre.

Kees de Zeeuw, Floris Schoots en Ineke Bastiaans

Dit stuk werd op 22 oktober ook in de Schakel geplaatst als bijdrage van D66 

Waalre aan de begrotingsspecial.



Algemene Beschouwing 2015 Begroting D66 Waalre

Algemene Beschouwing D66 Waalre

Voorzitter,

Waalre staat er goed voor. Dat is een eerste conclusie die je kunt trekken op 

basis van deze eerste begroting van dit college en deze coalitie. De begroting 

straalt uit wat D66 voorstaat. Gedegen, betrouwbaar en met een visie op de 

toekomst. Er is een sluitende meerjarenbegroting (overigens voor het eerst sinds

jaren zonder de reserves aan te spreken), die reserves verbeteren zich weer en 

er wordt een buffer aangelegd van een miljoen euro voor mogelijke tegenvallers 

bij de WMO en jeugdzorg. En voor het tweede jaar op rij dalen voor onze inwoners

de gemeentelijke lasten. Niet onbelangrijk in deze tijd waarin vrijwel iedereen 

de gevolgen van de financiële crisis ervaart.

En dat zag er anderhalf jaar geleden toch wel anders uit. Een niet 

functionerende coalitie, een vastgelopen reorganisatie, ruzie met de 

buurgemeenten en een opeenstapeling van bestuurlijke problemen luidde de 

ondergang in van het toenmalige college. En niet te vergeten, tussen 2010 en 

2013 een voor Waalre ongekende lastenstijging voor de burgers.

Voorzitter, de weg die de toenmalige nieuwe coalitie in april 2013 heeft 

ingeslagen, bleek de juiste te zijn. Een weg die D66 graag in deze raadsperiode 

wilt voortzetten. Met een visie op de toekomst die Waalre bestuurlijk krachtiger

maakt en in staat stelt om de taken niet alleen nu maar vooral ook die in de 

toekomst op goede wijze uit te voeren. Mét de nodige hervormingen die daarvoor 

noodzakelijk zijn.

D66 is de eerste die toegeeft dat dit college nog maar aan het begin staat. Er 

liggen ambities, plannen en voornemens. De komende jaren zullen deze handen en 

voeten moeten krijgen.

Om er een paar te noemen:

De komende decentralisaties worden in Waalre voortvarend ter hand genomen. Wij 

hebben ons meermalen verbaast over gemeenten die wel bleven klagen over het 

gebrek aan duidelijkheid uit Den Haag maar zelf halfslachtig met de 

voorbereidingen begonnen. Die onduidelijkheid was en is er op onderdelen nog 

steeds helaas.

Maar voorzitter, besturen betekent oppakken, handelen en werken vanuit een 

visie.

Met tevredenheid kunnen we constateren dat het college doorgaat op de actieve 

weg die in 2013 is ingezet. Een gedegen voorbereiding, het leggen van een sterke

nadruk op preventie, het versterken van de kracht van mensen en een financiële 

buffer voor tegenvallers.

Complimenten ook voor deze wethouder en dit college voor het pro actief werken 

en te starten met experimenten en pilots. En niet te vergeten ook voor de 

ambtenaren voor wie het niet alleen veel nieuwe taken betekent maar vooral ook 

een andere manier van werken en denken.

De dagbesteding voor ouderen in de pracht is een van die pilots. Niet alleen een



nieuwe voorziening maar ook een met een hybride aanpak waarbij vrijwilligers 

ondersteunt door professionals werken. Een mooi voorbeeld ook van hoe een 

gemeente en inwoners samen kracht kunnen ontwikkelen.

Immers, en laten we daar duidelijk over zijn, zonder hervormingen van ons 

stelsel komen we er niet. Besluiteloosheid en alles bij het oude willen laten, 

gaat niet werken. Aan partijen die alleen maar tegen zijn zonder zelf met 

creatieve ideeën te komen, heeft de burger helemaal niets aan. Met de huidige 

voorstellen zal die burger die zorg en ondersteuning nodig heeft, deze ook 

kunnen krijgen. Daar hebben wij als D66 onze handtekening onder gezet en daar 

staan we voor.

Waalre is in de regio kartrekker als het gaat om de ontwikkeling van het 

duurzaamheidsbeleid. Het laat overduidelijk zien dat bestuurlijke kracht een 

oorsprong kent in ideeën en ambitie en niet in de omvang van de gemeente. Het is

echt van het allergrootste belang dat duurzaamheid hoog op de agenda komt.

Voorzitter, het feit ook dat Waalre regionaal de kartrekker is, toont dat we 

weer meespelen in de regio. En dat is goed. Immers, en laten we daar gewoon 

eerlijk in zijn, de relaties met de gemeenten in deze regio was begin 2013 tot 

onder het nulpunt gedaald. Waalre gold als paria, als onbetrouwbaar en een 

gemeente waar je maar beter zo weinig mogelijk mee te maken kon hebben. Ook hier

complimenten aan dit team (en ook dat in de laatste jaar van de vorige 

raadsperiode) dat de verhoudingen in de regio sterk zijn verbeterd en Waalre 

gewoon weer mee doet.

Een van de grote thema's de komende periode wordt ongetwijfeld het nieuwe 

gemeentehuis dat door de samenvoeging met ‘t Hazzo de functie ontmoeten een 

nieuwe invulling gaat geven. Een lastige klus die niet alleen om veel geld gaat 

maar waar ook de nodige emoties mee gepaard gaan. Bij dit soort dossiers kun je 

het als wethouder bijna nooit goed doen. Er is altijd wel iemand die met een 

emmer bagger klaar staat.

Als wethouder moet je tegen een stootje kunnen en daar hebben we ze ook op 

geselecteerd. Maar als gemeenteraad hebben we ook een taak en 

verantwoordelijkheid om consequent te zijn in onze besluitvorming en 

opportunisme achterwege te laten als het gaat om deze dossiers.

Voorzitter, vanzelfsprekend verdient het college een kritische raad. Maar staan 

voor je keuze is ook een kracht.

De relatie met de burger zal gaan veranderen de komende jaren. Intensiever wat 

D66 betreft. De dienstverlening zal steeds vaker digitaal gaan en opent de 

mogelijkheden voor een 24/7 loket. Nu al wordt er erg positief gereageerd op de 

digitale mogelijkheden die Waalre biedt. En dan staan we nog maar aan het begin.

Het coalitie akkoord heeft niet voor niets de titel "samen verder met de kracht 

van Waalre". Dat betekent ons onze ogen dat gemeenten en burgers elkaar moeten 

opzoeken en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid te komen tot 

oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst.

Burgerparticipatie kent verschillende vormen. Er is niet één verschijningsvorm. 

We zullen als raad, college en burger moeten zoeken naar de juiste vorm bij de 

verschillende thema's en onderwerpen. Soms is het meer overlaten en 

verantwoordelijkheid geven, soms zal het zijn samen uitvoeren en soms is een 

sterke(re) regie nodig van de gemeente. Zoeken naar betekent ook dat je niet 



altijd direct het juiste instrument hebt gevonden. Kan dat vervelend zijn, 

jazeker soms wel. Is dat erg? Wij vinden van niet. Het past bij een samenleving 

die zoekt naar een nieuwe balans tussen overheid en burgers. En die transitie 

vraagt om hervormingen die ook tijd moeten krijgen.

Dat laatste geldt ook voor de leefbaarheid van onze gemeente. Wij zijn ons 

bewust van de emoties die hier een rol bij spelen. Een grote rol soms ook. Dat 

mag en moet soms ook.

Emoties moeten een plek hebben en kunnen krijgen maar mogen echter niet leidend 

zijn in de besluitvorming. Daarom is het goed dat - om het klooster als 

voorbeeld te noemen - dit college geen hap snap beleid voert, maar de tijd neemt

om samen met inwoners en verenigingen te zoeken naar nieuwe vormen en 

oplossingen. Zodat die functies die in een wijk of buurt een plek moeten hebben,

die daar ook kunnen krijgen.

Voorzitter, Als gemeenteraad hebben we daar ook een belangrijke taak in. 

Kritisch volgen van én steun aan het college én kritisch volgen én steun aan de 

burger. Participatie en interactief werken betekent immers niet: "u vraagt en 

wij draaien". Sterker, interactieve beleidsvorming zal zelfs tegenstellingen 

tussen burgers onderling en binnen de gemeenschap op momenten ook zelfs 

vergroten. Dan zijn het niet de grootste schreeuwers die het gelijk aan hun 

zijde hebben. Dat vraagt van ons als gemeenteraad wel dat wij keuzes maken op 

basis van inhoud, argumenten en feiten.

Voorzitter, is D66 over alles tevreden en is het alleen trompet geschal van onze

zijde? Het simpele antwoord is: Nee.

D66 maakt zich (nog steeds) zorgen over behoud van het groene karakter van 

Waalre. In het vergrassen Van Waalre zien wij weinig.

Het uitgangspunt in het coalitie program dat het groene karakter wordt 

versterkt, zien we dan ook onvoldoende terug in deze beleidsbegroting. Wij 

willen dan ook op dit dossier een krachtiger inzet zien van het college. En 

overwegen dan ook volgende week een motie in te dienen. Wij zien graag dat in 

2015 concrete voorstellen komen om die versterking uit te voeren. Eventueel is 

er een mogelijkheid om dit ook neer te leggen bij de project commissie duurzame 

agenda die in 2015 wordt ingesteld. Maar we wachten de reactie van het college 

af alvorens wij de motie daadwerkelijk zullen indienen.

Voorzitter de coalitiepartijen hebben in hun akkoord opgenomen dat het politieke

zwaartepunt ligt bij de gemeenteraad. Dat is de gekozen volksvertegenwoordiging.

Een gemeenteraad die het college kritisch maar ook oprecht volgt. De dialoog 

aangaat binnen en buiten de raad en zich bewust is dat zij het bestuur is en de 

bestuurlijke kracht van Waalre kan maken en breken. En dat heeft niets te maken 

met het zijn van wel of geen coalitie partij. We hoeven het niet altijd met 

elkaar eens te zijn. Maar ruimte voor standpunten betekent ook accepteren van 

besluiten door deze raad en terugdringen van politiek opportunisme.

Voorzitter, collega's, Die taak hebben wij allemaal. U mag ons er op aanspreken 

en omgekeerd doen wij dat bij u ook.



Motie versterking openbaar groen in Waalre niet aangenomen

D66 Waalre wil een omslag in het denken en doen over het beheer en de uitvoering

van het openbaar groenbeleid in de gemeente Waalre. Daarom hebben wij hiervoor 

samen met ZW14 en GroenLinks een motie ingediend. Helaas is deze door een nipte 

meerderheid in de raad verworpen.

Met de ingediende motie wil D66 samen met het college zoeken (liefst binnen de 

begroting) naar een alternatieve vormen van aanpak en de mogelijkheid van een 

andere kwaliteit in beheer en uitvoering van openbaar groen. Wethouder van 

Liempd waarschuwde dat dit extra kosten met zich meebrengt. Uiteraard kan 

hieruit naar voren komen dat er meer budget nodig zal zijn, maar juist die "dan 

doen we het niet" gedachte was er een die we wilden aanpakken met deze motie. 

Wij denken dat er ook naar voren kan komen dat je door een creatievere manier 

van omgaan met openbaar groen je, soms integraal, soms direct, kosten kan 

besparen.

We betreuren het dat de motie niet is aangenomen maar zijn voornemens om volgend

jaar met initiatiefvoorstellen te komen op dit gebied. Uiteraard zijn ideeën van

de inwoners van Waalre hierbij zeer welkom. Neem contact op 

met floris.schoots@d66waalre.nl

<a 

href="https://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2015/01/2014-Motie-openbaa

r-groen_D66_ZW14_GLwaalre.pdf">Motie openbaar groen D66 Waalre</a>

Het huidge groenbeleid: <a title="Scan Bezuinigingen Groenonderhoud 2010 Waalre"

href="http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=29503&f=d0fa7b8169f0175af0cb0

3697cc4c53b&attachment=&a=279" target="_blank"> Scan Bezuingingen Groenonderhoud

2010</a>

Atikel Eindhovens Dagblad: <a title="Artikel ED Groen is geen prioriteit in 

Waalre" 

href="http://www.ed.nl/regio/valkenswaard-e-o/waalre/groen-is-geen-prioriteit-in

-waalre-1.4634833">Artikel ED Groen is geen prioriteit in Waalre</a>

 

 


