Politiek Jaarverslag 2019
opgesteld door Jelle de Jong, fractievoorzitter
Terugkijkend op 2019 kunnen we wel stellen, dat dit jaar turbulent is begonnen
en net zo is geëindigd. Al met al een turbulent jaar voor onze partij, onze fractie,
de coalitie, de raad en niet in de laatste plaats onze gemeente als geheel.
Tijdens de discussie over beschermd wonen werd nog maar eens duidelijkheid
hoe groot de spanning soms is op de onderlinge verhoudingen tussen de
verschillende fracties in onze gemeenteraad. Een felle discussie, waar emoties,
wensen, mogelijkheden en politiek optreden en het oordeel daarover door elkaar
lopen. Na een enigszins geforceerd besluit van de raad leek de rust terug te
kunnen keren.
Echter niet voor lange duur, want kort daarna kondigde Tom van den
Nieuwenhuizen van PvdA/GroenLinks aan, dat hij zijn wethouderspost verruild
voor een functie in Amsterdam. Met het zoeken naar een vervanger door
PvdA/GL komt er ook ruimte om nog eens te kijken naar de totale bezetting van
het college en de verdeling van de verschillende portefeuilles.
Naast het verschuiven van portefeuilles wordt vanaf mei 2019 Jos de Bruin
aangesteld als 4e (part time) wethouder.
Jos neemt daarbij Breugel Bruist, Sport, onderwijs en de verenigingen over.
John Frenken gaat verder met enkele bestuursposten en de invoering van de
Omgevingswet als grootste opgave.
De opdracht binnen de coalitie en dus uiteraard ook van de fractie is om vooral
vaart te maken met de grote projecten als het Dorpshuis en Breugel Bruist.
Dat is dan ook de boodschap aan het college van B&W.
Nog voor de zomer zien we de eerste stappen om te komen tot de aanbesteding
van het Dorpshuis en het maken van keuzes in het aanbestedingstraject in het
begin van dit jaar.
Voor Breugel Bruist wordt werk gemaakt van het aanpakken van vooral de
Boerderij en de Bongerd. Met name de Boerderij zou met enkele ingrijpen in
uitvoering moeten kunnen komen.
De 2 onderwerpen blijken echter toch complexer.
Bovendien speelt mee de bouw/renovatie van schoolgebouwen voor de
Regenboog en de Krommen Hoek die in 2019 zijn gecombineerd.
Het zal tot in 2020 duren voor er daadwerkelijk besluiten worden genomen en
met werkzaamheden wordt gestart voor de Boerderij en de Bongerd.
Wat de schoolgebouwen betreft kan dat nog langer duren en wordt daarom
gedacht aan tijdelijke bouw op de locatie van de Krommen Hoek.
Na een vrij gunstige Kadernota, valt na de zomer een donderslag bij heldere
hemel. Op het Sociaal Domein geeft de gemeente veel meer uit dan begroot.
Helaas komt dat niet alleen door nagezonden rekeningen van aanbieders.
Vooral de vraag om hulp en/of ondersteuning van onze inwoners is stevig
toegenomen.
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Het tekort lijkt in oktober nog richting de één miljoen euro te gaan.
Echter dat zal naar het einde van het jaar nog meer blijken te zijn.
Het college schakelt mede onder druk van de gemeenteraad een
onderzoeksbureau in om te achterhalen hoe dit toch zo ineens nu pas zichtbaar
kan worden.
Tijdens de begrotingsbehandeling neemt het college al de eerste maatregelen.
Er wordt tot 2023 een jaarlijks oplopende bezuinigingsdoelstelling opgelegd, om
in 2023 weer positief uit te komen.
Ook onze fractie vindt, dat we geen overhaaste beslissingen moeten nemen.
Hadden we in het verleden (onder vorige coalities) de overschotten op het
sociaal domein in een reserve gestopt, zoals DorpsVISIE in raad en commissie
vaak vergeefs heeft bepleit, dan hadden we die nu kunnen aanspreken.
Binnen de coalitie zijn we het eens, dat we dat nu doen uit de algemene reserve.
Wel wordt hierbij de zorg en ondersteuning voor hen die dat nodig hebben in
afwachting van het onderzoek op de huidige wijze voortgezet.
Uiteraard leggen deze bezuinigingen een flinke claim op de ruimte die wij hebben
voor nieuwe initiatieven in de komende jaren.
In elk geval het zal de discussie in de komende jaren zeker nog gaan beheersen.
In het najaar volgen ook de eerste werksessies met de raad over de invoering
van de Omgevingswet. Een omvangrijk project, dat veel van gemeenten vraagt
en waar ook het Rijk nog niet alle kaders en richtlijnen helder heeft.
Door de koppeling van vele onderwerpen, hebben we als raadsleden, als fractie,
ook wel degelijk moeten nadenken over hoe we Son en Breugel over een paar
jaar en in de verre toekomst zien.
Waar wonen we? Hoe wonen we? Waar werken we? Hoe gaan we onze
energievoorziening meer regionaal en lokaal organiseren?
In oktober komt ook Kaders op Koers in de commissie GZ aan de orde.
Het is al een soort vingeroefening voor de Omgevingswet.
We willen voorkomen dat we vanuit de raad pas bij het voorstel voor een
bestemmingsplan een nieuwe ontwikkeling afkeuren.
Vanuit de commissie Grondgebiedzaken kaart DorpsVISIE aan het beter te
vinden om vooraf aan te geven welk type ontwikkelingen we op de nog weinig
beschikbare grond in ons dorp voor ogen hebben.
Vanuit de raad zijn daarom ontwikkelingen op de nog beschikbare
ontwikkellocaties enige tijd stopgezet.
Eerst eens bespreken hoe de leden van de commissies Grondgebiedzaken en
Burgerzaken tegen mogelijke ontwikkelingen aankijken.
Met het volbouwen van de laatste stukken van Sonniuspark valt niet alleen in de
komende jaren de gestage inkomsten van gronden weg, maar ook de ruimte om
te bouwen voor een bevolkingsontwikkeling, zoals wij die graag willen zien.
Meer jongeren (uit het eigen dorp), jonge gezinnen, passende woningen voor
onze ouderen en een hoger deel sociale woningbouw in een goed gemengde
variatie van woonvormen in de verschillende wijken.
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Ondanks al deze pittige onderwerpen is de fractie met onze coalitiepartners CDA
en PvdA/GL in de tweede helft van het jaar wel steeds beter gaan functioneren.
Door elkaar op te zoeken, overleg te plegen en samen de koers te bepalen en
vast te houden, is er ook een stevige basis gelegd om in de komende twee jaren
die ons nog resten resultaten te boeken.
Nog vermeldenswaard is dat vooral door druk vanuit onze fractie de Rekenkamer
in ere is hersteld en de Auditcommissie van de grond is gekomen.
Bovendien heeft de Raadswerkgroep Bestuursstijl, ingesteld in 2018, haar
taakveld enigszins bijgesteld.
De werkgroep is op verzoek van de gemeenteraad gestopt met haar advieswerk
t.b.v. de onderlinge relaties en richt zich voortaan helemaal op de werkwijze van
de raad en hoe daar betrokken inwoners en experts meer in te betrekken.
Een direct resultaat daarvan is het instellen van het zogenaamde “Inloop uur”
voor onze inwoners voor aanvang van een commissievergadering.
Namens onze fractie maakt Rinie van Eerd deel uit van deze werkgroep.
Zo turbulent het jaar begon met een politiek heftige discussie over beschermd
wonen voor jongeren, zo eindigt het jaar met een pittig vooruitzicht naar het
behalen van de beoogde bezuinigingen om onze begroting weer op orde te
krijgen.
Máár tegelijk de zorg en ondersteuning voor hen, die dat nodig hebben, wel
overeind houden.
Het sociaal domein is niet voor niets de grootste begrotingspost op onze
begroting en ook een waar mensen heel direct de impact van merken.
We kijken uit naar de uitkomsten van het onderzoek naar de kosten en het
functioneren van het CMD.
Tenslotte we hopen met de Kadernota 2020 een eerste concrete invulling van de
bezuinigingen te kunnen bepalen in de raad.
Son en Breugel, 30 juni 2020.
De Fractie van DorpsVISIE Son en Breugel.
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