
Link naar video: https://youtu.be/nKRx6OGquAU 

 

Betoog GroenLinks 8 juli 2021 

 

De verte. Dat is in dit geval 2022.  Maar zonder verleden geen 

toekomst, dus eerst terug naar 2020 en de jaarrekening. Financieel 

ziet het er goed uit en daarvoor willen we het college 

complimenteren.  

 

Inhoudelijk zijn we blij met een aantal resultaten: De harmonisatie is 

voor het grootste gedeelte gerealiseerd, het integraal 

huisvestingsplan en de lokale inclusie agenda zijn goed geregeld of op 

de agenda gezet. 

 

Over de forse bezuinigingen in het Sociaal Domein zijn we minder blij. 

Zoals eerder gezegd is het gedurfd beleid en vol met risico’s: dit 

beleid kan de kwaliteit van de zorg aantasten en de druk op 

mantelzorgers en vrijwilligers verhogen. Behalve mooie woorden, 

hadden we graag meer daden willen zien.   

 

Nu naar de verte, de Perspectiefnota. Allereerst de punten waar we 

als GroenLinks blij mee zijn:  

1. De aandacht en het budget voor klimaatadaptatie.  

2. De uitbreiding van de laadinfrastructuur. Waarbij we het college 

wel vragen samen met de inwoners te bepalen waar ze komen 

te staan.  

3. De plannen voor laaggeletterdheid. 

4. De aandacht voor een gezonde leefstijl, waarbij wij graag meer 

burgerinitiatieven op dit vlak willen stimuleren.  

 

https://youtu.be/nKRx6OGquAU


Een van de belangrijkste punten voor GroenLinks is open en 

transparante participatie. We lezen dat de inwoners altijd voorrang 

hebben. Maar het afgelopen jaar laat een zorgelijk patroon zien: de 

stroom reacties van boze inwoners die zich niet gehoord voelen 

neemt toe. Of het nu over het speeltuinenbeleid, de dijkverzwaring 

of de rotonde bij Hellouw gaat. De woorden matchen niet met de 

daden. GroenLinks  wil de focus op dialoog: tweerichtingsverkeer dus 

en het liefst niet met de mensen die altijd al vooraan staan.  

 

Dan kort een paar punten uit de programma’s: 

 

1. In bestuur en ondersteuning wordt gesteld dat de kwaliteit van 

de democratische processen vergroot moet worden, het 

criterium is vijf participatietrajecten. Het participatiebeleid is 

nog niet vastgesteld, maar GroenLinks zou graag  in 2022 

minimaal vijf verschillende participatietrajecten doorlopen. 

 

2. Verkeer: in programma 3 en 5 komen we waterbewustzijn en 

duurzame huisvesting tegen. Waar is de motie natuurinclusief 

bouwen geland die begin dit jaar is aangenomen? Waar is  de 

aandacht voor het OV, waar is de  OV hub waardoor iedereen 

met en zonder beperking snel van A naar B kan komen?  

 

3. Sport, cultuur en recreatie: waar is de kuns? De verbinding 

tussen recreatie en cultuur is belangrijk, maar zonder kunst 

ontstaat er geen cultuur. Dus investeer in kunst, in creëren en 

niet alleen in recreëren. Nodig ‘bijvoorbeeld kunstenaars uit bij 

een platform over huisvesting voor arbeidsmigranten, sla 

nieuwe wegen in door wonen, leven en werken op andere 

manieren te verbinden.    

 



4. Duurzaamheid en milieu: Mooi dat er budget is om het 

bomenbestand overeind te houden. Van GroenLinks mag er wel 

een tandje bij als het gaat om aandacht voor biodiversiteit en 

natuur. ook de Wereldbank vindt dat de bescherming van de 

natuur en de instandhouding van haar diensten  onmisbaar zijn 

voor economische groei. De energiebank die wordt opgericht 

zal  projecten kunnen initiëren die  energiearmoede tegengaan 

en verbindt daarmee het sociaal domein aan de 

energietransitie. Daarom dienen we hier een motie in om 

budget te zoeken in de begroting 2022 voor cofinanciering van 

een pilot.  

 

Kortom: de Perspectiefnota mag wat ambitieuzer.  

 

Dan nog een opmerking over nieuw beleid dat onvoorzien, 

onuitstelbaar en onvermijdbaar is: het kunstgrasveld in Tricht. Denkt 

het college inmiddels na over het gebruik van kurk in plaats van 

granulaat (hoog chemisch afval)?  

 

Tot slot: de nieuwe cultuur 

Al een tijd is er de wens om anders met elkaar om te gaan: er moet 

een andere bestuurscultuur komen.  

 

GroenLinks nodigt jullie daarom bij deze uit voor een potje ‘Scrabble 

voor Raadsleden’ tijdens de BBQ die we aan het begin van het 

nieuwe seizoen gaan organiseren.  

 

Laten we samen mooie woorden leggen en deze omzetten in daden 

die Perspectief bieden voor de toekomst! 

 


