
 

 

Algemene beschouwingen Lijst 8 Kernen 2017 
 
Er zijn dit jaar drie punten die Lijst 8 Kernen centraal wil stellen. Daarbij zien wij deze laatste 
kadernota voor de nieuwe verkiezingen niet alleen als mijlpaal waarmee we iets nalaten aan 
de volgende raad, maar ook als een stukje reflectie naar wat we de afgelopen jaren bereikt 
hebben. De volgende thema’s zijn wat Lijst 8 Kernen betreft de centrale spil die we graag 
terugzien in de uitwerking van de begroting 2018; 
 

● ons ouderwetse politieke systeem;  
● de uitvoering van moties door het college;  
● én de participatie van inwoners in besluitvorming.  

 
Als eerste ons ouderwetse politieke systeem 
Vorig jaar daagden wij het college en de raad uit om de gedachte van open en eerlijk 
bestuur uit te dragen en te laten zien dat dualisme geen sprookje is. Nu, een jaar later 
kunnen we het gevolg van onze oproep evalueren. 
 
De constatering van Lijst 8 Kernen is dat ons college en de raad nog steeds vast zit in het 
“oude systeem”. De politiek is niet zo heel veel leuker geworden het afgelopen jaar. Het 
overleg zit vast, en zaken vanuit de coalitie worden doorgeduwd. Meer dan eens worden er 
door het coalitie-trio moties ingediend waarbij het niet veel nut meer heeft om er als 
oppositie nog wat van te vinden. Er heerst een ouderwetse vorm van besturen. De coalitie 
bepaalt en over de randzaken mogen de oppositiepartijen ook nog iets zeggen. Met het oog 
op de volgende verkiezingen willen wij hier een pleidooi doen voor een raadsbreed akkoord:  
“Bepaal met alle partijen de hoofdlijn en vergader als gelijken over de punten van discussie.”  
En daarbij hoort een college dat niet meer met een coalitie achter gesloten deuren van 
gedachten wisselt en wat goede one-liners ingefluisterd krijgt. 
 
Nu lijkt het moeilijk voor de coalitiepartijen om ‘hun wethouder’ af te vallen. Als oppositie is 
het schreeuwen in de woestijn omdat de wethouder toch de back up van hun partij heeft. Het 
alleenrecht van de coalitie heerst. Inbreng en initiatieven van de oppositiepartijen worden 
vaak niet serieus genomen als je kijkt naar de besluiten die genomen worden. En als je het 
als coalitiepartij niet eens bent met de lijn dan wordt je er zonder pardon uitgeknikkerd in De 
Ronde Venen.  
 
U kunt nu zeggen dat het niet zo is, maar wij spiegelen u alleen onze waarnemingen van de 
afgelopen 3 jaar hier aan tafel voor! 
 
Lijst 8 Kernen vindt dat het dualisme centraal moet staan bij het inrichten van het bestuur 
van onze gemeente. Op die manier geef je alle individuele raadsleden een kans om mee te 
praten in de raadsvergadering en doe je eer aan hun positie als zelfstandig raadslid. Politiek 
wordt uit de achterkamertjes gehaald en in de openheid gebracht.  
 
Laten we weer de eerlijke ronde tafel van overleg worden!  
 

 





 

 

De vraag die wij als raad moeten stellen is: ‘Willen we vasthouden aan starre, 
ondoorzichtige processen en onderlinge machtsverhoudingen? Of willen we een 
faciliterende rol spelen waarbij we de inwoner ook echt aan het roer durven zetten en 
meegaan in de veranderende maatschappij?  
 
Als tweede de uitvoering van moties door het college en de omgang met de 
raad. 
Een jaar geleden dienden wij de Motie ‘bijhouden van inwonersinitiatieven’ in. Lijst 8 Kernen 
wil de controlerende rol van de raad graag eer aan doen door te evalueren of inwoners de 
weg weten naar de gemeente met hun initiatief. En hoe daarna de ondersteuning vanuit de 
gemeente plaatsvindt. 
 
Nu, een JAAR later, hebben we de lijst nog niet. Wij voelen ons behoorlijk in de kou gezet. 
Het college neemt ons verzoek niet serieus. En in het geval van deze motie dus niet alleen 
ons verzoek als politieke partij, maar ook onze betrokken inwoners die wij aan de hand van 
deze motie nog eens extra op de kaart wilden zetten. 
 
En zo zijn wij niet de enige partij waar dit mee gebeurd. Op dit moment is er op 11 moties, 
die een jaar of zelfs meer oud zijn, nog geen antwoord gegeven. 
 
Dit kunnen wij niet langer tolereren en wij zetten het middel in dat ons op dit moment nog 
rest. Een motie van treurnis. Het college zorgt ervoor dat wij ons werk niet goed kunnen 
doen. En, erger nog, dat we misschien wel inwonersinitiatieven laten liggen die wij als raad 
graag zouden willen ondersteunen. Lijst 8 Kernen vind het niet leuk dit te moeten doen, 
maar voelt zich hiertoe gedwongen door de houding van het college naar de raad, met name 
door het niet beantwoorden van, voor ons, belangrijke moties. 
 
(Aanvullend voorbeelden: de uitwerking van raadsvragen over Het Sociaal Team met een 
slecht antwoord, steeds uitgesteld en uiteindelijk in de visie toegang nog steeds niet 
helemaal beantwoord. Het afhandelen van de vragen en verzoeken van de raad ten aanzien 
van het Museum, motie over de invulling van van Het Lokaal aan de Rondweg in MIjdrecht 
waar na herhaaldelijk vragen niet over is gecommuniceerd, en we kunnen er nog een aantal 
opnoemen.) 
 
Het laatste punt dat Lijst 8 Kernen naar voren wil brengen is 
inwonersparticipatie. 
Het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel in onze gemeente. Er worden wel degelijk 
stappen gezet om onze inwoner meer aan te laten haken bij de besluitvorming. Afgelopen 
VNG bijeenkomst had een mooi thema: “De veranderende rol van de raad, hoe gaan we om 
met onze inwoners en welke rol nemen wij daarbij als volksvertegenwoordigend orgaan.”  
 
Als partij zijn wij hier weer bevestigd in de visie van Lijst 8 Kernen. De politiek moet 
veranderen en Lijst 8 Kernen geeft graag advies. 
 
Steeds meer wordt van inwoners verwacht dat ze zich actief opstellen en initiatief tonen om 
als samenleving de gemeente mooier te maken op allerlei terreinen. Daarbij kwam heel 

 





 

 

duidelijk naar voren dat er soms een grote kloof zit tussen onze huidige vorm van politiek 
bedrijven en de manieren waarop je inwoners zelf kunt laten meedoen aan dit proces. 
 
Daarbij willen we vermelden dat Lijst 8 Kernen er trots op is we dat een aantal kernpunten 
uit ons verkiezingsprogramma op dat gebied steeds meer terugzien! De Visie op 
Dienstverlening, en nu zelfs een afdeling dienstverlening, bijeenkomsten met inwoners over 
verschillende plannen en op sommige beleidsterreinen ook daadwerkelijk andere manieren 
van werken. We zien hier veel meer inbreng van inwoners terug! En voor deze verandering 
hoefden we gelukkig niet eens in een coalitie te zitten! 
 
De inwoner is mondiger en wil meepraten, dat wordt al voor een deel gefaciliteerd door onze 
gemeente. We maken kleine stappen met het anders behandelen van grote thema’s. Maar 
komend jaar, bij de volgende verkiezingen, is er ruimte voor een echt grote verandering. 
 
Servicenormen en budget inwonersinitiatieven 
We willen we het college nogmaals verzoeken de inwoner centraal te stellen. Om alle goede 
dingen die er al gebeuren wat meer kracht bij te zetten, of om zaken aan te kunnen pakken 
die nog niet goed gaan, willen we nog een tweetal moties indienen.  
 

● Servicenormen WMO aanscherpen 
Graag zien wij de komende maanden de doorlooptijden van aanvraag tot voorziening binnen 
de WMO gemonitord. Later dit jaar willen we deze bevindingen evalueren en bekijken of de 
servicenormen aangescherpt kunnen worden. Op dit moment staat er bijvoorbeeld 6 tot 8 
weken voor het aanvragen van een scootmobiel. Dit vinden wij te lang en willen 
onderzoeken of het sneller kan. 
 

● Budget inwonersinitiatieven opnieuw instellen 
Bij de begrotingsraad 2017 is het budget Kernenbeleid uit de begroting gehaald. De reden; 
“het budget is niet gebruikt”. Dit is voor Lijst 8 Kernen een doorn in het oog. Wij kunnen ons 
niet voorstellen dat er niemand binnen De Ronde Venen met een goed initiatief gekomen is 
in 2016. Maar, de raad heeft nog geen zicht op welke initiatieven er spelen. En dus kunnen 
wij niet controleren of het geld goed besteed had kunnen worden. 
Wij pleiten er dus voor, nu we ruimte op de begroting hebben, dit budget opnieuw in te 
stellen en het college aan te sporen vaart te maken met het al zo lang gewenste overzicht 
Inwonersinitiatieven. 
 
 
Namens Lijst 8 Kernen, 
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