
Voorzitter  

 

De kadernota 2022 ligt voor ons. De raad mag aan de knoppen draaien en wat HIER 

betreft gaat dit de positieve kant op. Iets om rekening mee te houden, ook met de 

verkiezingen voor de deur. Door uitblijven van duidelijkheid over financiële middelen 

bij de opgelegde taakstelling vanuit Den Haag is het slecht kaderstellen in 

Meierijstad. De verwachtingen zijn positief maar is dat voldoende om Meierijstad 

meerjarig uit de zorgen te houden?  

 

Ik loop de voor ons meest in het oog springende zaken langs. Niet omdat de 

onderwerpen die ik niet benoem niet belangrijk zijn maar ik heb gewoonweg te 

weinig tijd om overal op in te gaan zoals bijvoorbeeld onderwijs, sport, cultuur en 

recreatie. 

 

We stippen vandaag 4 thema’s aan: 

De Kracht van Samen, Veiligheidsgevoel, Inclusiviteit en Lokaal! 

 

De kracht van samen, wijze woorden van onze voorzitter die, tot grote vreugde van 

HIER, steeds meer vorm krijgen. We moeten het immers samen doen en altijd in 

gesprek blijven met elkaar. We pleiten als HIER in deze raadszaal regelmatig voor een 

integrale benadering van portefeuilles. Dit daar portefeuilles steeds vaker in elkaar 

haken maar ook om de budgetten waar mogelijk efficiënt en effectief in te zetten.   

 

Voorzitter, zou u de raad mee kunnen nemen hoe het college integraliteit in dossiers 

weegt en een visie vormt hoe en of dit dan gezamenlijk en integraal te gaan 

benaderen?  

 

Belangengroeperingen en actiegroepen voor de RES en natuurbehoud zien we sinds 

kort de krachten meer gaan bundelen. Of moet ik zeggen de tegenkracht? In ieder 

geval is HIER ervan overtuigd dat door participatie en bundeling van krachten de 

leefbaarheid een positieve impuls gaat krijgen. Het blijft voor ons allen wel zaak om 

als overheid niet verder af te dwalen van onze inwoners. HIER blijft dan ook wijzen op 

het belang van ontmoeten in de wijken en de mogelijkheid daarvan faciliteren, zoals 

onlangs nog besproken in de discussie MFA de groene long. 

 

]Voorzitter: hoe kijkt u aan tegen de ontwikkeling om steeds meer aanspreekpunten 

op Meierijstads niveau te krijgen in een gezamenlijk platform met het spanningsveld 

naar legitimatie naar de al dan niet aangesloten achterban? 

 

Het veiligheidsgevoel: een vast geluid van HIER de afgelopen jaren is dat we pleiten 

voor meer BOA’s, het aanpakken van misstanden. Dit moet helder zijn voor onze 

inwoners maar het veiligheidsgevoel is flinterdun. Regelingen schrappen die we niet 

controleren en handhaven op wat we belangrijk vinden, is wellicht de keuze die we 

moeten maken samen. 



 

Vraag aan de voorzitter:  kunt u ons duidelijk aangeven wat de plannen voor de 

komende jaren zijn omtrent de inzet van BOA’s en de samenwerking met o.a. de 

Veiligheidsregio. Wat is uw visie waar gaten kunnen vallen in de opvolging door 

gebrek aan capaciteit danwel geen prioriteit? 

 

Ook de mobiliteitsvisie draagt bij aan een veiligheidsgevoel voor onze inwoners. Wij 

van HIER verwachten daar veel van en zullen de bereikbaarheid en veiligheid op alle 

wegen voor iedereen actief blijven volgen.  

 

Heeft de wethouder inmiddels antwoorden op de vragen hoe snel de provincie in 

staat is om met de verbetering van verkeersveiligheid op provinciale wegen te gaan 

starten? 

 

Inclusiviteit: weldra zal duidelijk worden hoe Meierijstad zal scoren volgens de 

ervaringen van onze inwoners. Gelukkig maken we stappen maar als je HIER vraagt, 

kunnen we best wel sterker manifesteren dat we geen misstappen toleren. Iedereen is 

gelijk, iedereen doet mee en iedereen doet ertoe en daar waar voorzieningen nodig 

zijn gaan we met elkaar bespreken hoe we dit kunnen invullen. Maar blij zijn we al 

met de armoedeambassadeur en dan het Kloosterkwartier/leefgoed is een geweldige 

ontwikkeling en smaakt naar meer in alle kernen. De digitale inclusiviteit vindt HIER 

erg belangrijk dus laten we daar met elkaar alert op blijven dat het voor iedereen 

bereikbaar is en blijft. 

       

Ons laatste thema: Lokale aanpak 

Een gezonde lokale en regionale economie, daar kan HIER zich in vinden maar niet 

tot elke prijs en niet ten koste van nog veel meer groen. Daar moeten we 

voorzichtiger mee omgaan en ook meer gericht op lokale initiatieven. Als je HIER 

vraagt wat voor gemeente we willen we zijn is dat: Meer lokaal, wat lokaal kan!  

 

Grootschaligheid van de industrie gaat ten koste van natuur en milieu maar vraagt 

ook meer mobiliteit- en woonruimte.  We moeten ons gaan afvragen of we dat willen. 

Wat we hebben moeten we koesteren, goed en tijdig onderhouden. Dat is belangrijk 

voor onze gezondheid en welbevinden. Dit zou allemaal in de sociaaleconomische 

visie duidelijk moeten worden.  

 

Wethouder, in de beantwoording van de technische vragen is aangegeven dat de 

raad een opdracht moet geven om deze op te laten stellen. Waarom adviseert het 

college de raad niet actief om deze visie op te stellen? En wat zou uw advies/visie zijn 

op welke termijn dat deze opgesteld zou moeten zijn in relatie tot het 

omgevingsplan?  

 

Tot slot de financiën 



Een gemeente, onverlet welke gemeente, kan niet zonder een duidelijk financiële 

onderlegger. Je moet weten wat je inkomsten zijn om te weten wat je kunt uitgeven. 

We kunnen wel stellen dat die duidelijkheid er niet is, en dan kan HIER dit ook niet 

geven. HIER wil op dit moment, niet aan de knoppen draaien om de kosten voor onze 

inwoners te verhogen, evenmin wil ze bezuinigen op kosten die nog op de rol staan 

zoals bijvoorbeeld de scholen. 

 

Belangrijk vinden we dat we onze openbare ruimte en onze bestaande gebouwen 

goed onderhouden worden en daar voldoende en tijdig budget voor ramen. 

Inwoners mogen erop vertrouwen dat we goed met onze investeringen omgaan en 

afspraken nakomen. Als dat budgettair niet meer mogelijk is, dan moeten we 

investeringen in bijvoorbeeld nieuwe wegen en gebouwen eventueel heroverwegen. 

 

Vraag aan wethouder; waarom is Omnipark niet meer als p.m. post opgenomen maar 

alleen als 2 kleine onderdelen opgenomen. Betekent dat iets in de prioritering? 

 

Dat wil niet zeggen dat de financiën van Meierijstad niet wat anders ingericht kunnen 

worden. Overschatting van budget moeten we minimaliseren. Het is geen kwestie van 

veilige marges gebruiken maar reëel begroten. Het is geen kwestie van niet tijdig 

uitvoeren van projecten maar tijdig aan de raad voorleggen zodat ze in het juiste 

boekjaar uitgevoerd kunnen worden.  

We horen hier de andere fracties ook graag over. 

 

We hebben bewogen jaren achter ons en dan zeg ik niets te veel. In de afgelopen 

jaren is Meierijstad stevig op de kaart gezet. Waargemaakt wat we beloofd hebben en 

een beloftevolle toekomst tegemoet. We willen echter nog wel stil staan bij de 

Corana crisis. Hard en onverwacht heeft die ons overvallen. Sociaal en mentaal heeft 

dit ons hard geraakt, al vaker heeft HIER voor de gevolgen gewaarschuwd. Maar 

tegelijkertijd zien we ook de positiviteit, medeleven en hulpvaardigheid van zowel 

college, ambtenaren als inwoners van Meierijstad ontstaan. Ook het belang van 

investeren in een betere samenwerking tussen vrijwilliger en professionals werd hier 

duidelijk. Blij is HIER dan ook met name de rol van het sociale domein welke is 

opgepakt in samenwerking met talloze vrijwilligers. Dank daarvoor. Kortom HIER is 

trots op het ambtelijk apparaat, het college en de raad voor inzet, kundigheid en 

daadkracht die we allen afgelopen jaren hebben laten zien maar vooral ook trots op 

onze inwoners die zoveel veerkracht hebben laten zien! 
 


