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Voorzitter,
Voor het CDA Breda voelde de verkiezingsuitslag en deze verkenning wat dubbel.
Enerzijds omdat we rekening hielden met de invloed van het landelijke sentiment
maar dit lokaal toch redelijk hebben weten te dempen. Anderzijds omdat we in delen
van de gemeente sterk blijven, maar elders de kiezer niet hebben weten te bereiken
of overtuigen. Erger nog is het wegblijven van ook onze kiezers bij de stembus. De
pandemie, met als gevolg de sluiting van de samenleving, heeft de cohesie van onze
gemeenschap aangetast.
Als fractie en afdeling hebben we allereerst de balans opgemaakt: wat zegt de
uitslag ons over ons functioneren? En wat kan onze rol zijn in de komende periode?
Wij zijn van mening dat we met een vitale fractie en afdeling, met ervaring en fris
bloed en nauwe betrokkenheid van de achterban, zeer zeker van waarde kunnen zijn
voor onze stad en dorpen. Maar natuurlijk beseffen wij als vijfde partij dat het niet
allereerst aan ons is.
De afgelopen periode hebben wij vanuit de oppositie ons best gedaan voor onze stad
en dorpen, van onderop, zij aan zij met inwoners. Elke keer vroegen wij ons af
naast wie gaan we staan, met wie zijn we solidair. Wie is hier op de lange termijn
gelukkig mee, wie is hier aan zet en komt Breda hiermee tot zijn recht? Het
bestuurlijke antwoord op de vragen en behoeftes van de stad onder lef & liefde was
niet altijd die van het CDA Breda. Daarom hebben we constructieve oppositie
gevoerd.
Met de Kracht van Samen hebben we geprobeerd de kaders te bieden voor een
stad op mensenmaat, herkenbaar en nabij. Inhoudelijk zien we genoeg kansen om
verschillen te overbruggen en daarmee recht te doen aan onze inwoners. Zo
zorgen we voor een leefbare, betrokken en fatsoenlijke stad & dorpen. Waar we
omzien naar elkaar, waar het gezond leven is, waar we samen verantwoordelijk
zijn voor Breda.
Dit alles hebben we dan ook aan de verkenner meegegeven. Breda moet
verantwoordelijk voorwaarts. Met een breed gedragen en herkenbaar bestuur in een
vitale meervoudige democratie.
Waar het in eerste instantie niet aan ons was hebben de gesprekken met de
verkennende partijen ons wel doen inzien dat het CDA Breda hier een rol van
betekenis kan spelen. Juist door onze herkenbare achterban en bestuurlijke
netwerken en ervaring. Het duidelijk gevoelde vertrouwen heeft ons dan ook
overtuigd om weer bestuursverantwoordelijkheid te willen nemen.
Dat had in meerdere varianten gekund, maar het voorliggende advies van VVD, GL,
PvdA en CDA zorgt voor zowel brede representatie geografisch en ideologisch.
Daarnaast komt Breda in balans, verbindend op het midden. Deze variant geeft
ons vertrouwen voor een goed gedragen en herkenbaar bestuur. Dat is de Kracht
van Breda, de Kracht van Samen!
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Voorzitter
Veel frames zijn hier vanavond al voorbij gekomen, dat politiseert volop en zet de
toon, klinkt mooi voor het debat.
Maar is dat nu wat we nodig hebben?
Gun ons wat mildheid. We moeten in een versplinterde raad verschillen zien te
verbinden en niet te snel (ver)oordelen. Juist eens wat vertrouwen geven.
Alleen in het midden vinden we elkaar, zeg ik als middenpartij
> Reactie op moties
Natuurlijk zijn wij voor de motie voor de volgende fase, Bas we hebben je graag als
formateur
Raadsmotie:
Wij vinden dat het nodig is om het model te herzien, dat vonden en we en vinden we.
Dat gaat niet sec over aantallen burgerraadsleden of spreektijd. Dat gaat over goede
professionele ondersteuning, een sterke rekenkamer en een minder beperkend
systeem.
Een werkgroep is wel nodig, of we dat nu of in een presidium bespreken.
De aangepaste motie van de VVD en de SP zorgt voor de juiste verbinding.
> Hoe gaan wij partijen betrekken
Er is een taxonomie aan raadsakkoorden in Nederland. Het is niet aan mij om daar
vanavond een workshop over te geven, maar dat kan wel natuurlijk. Laat duidelijk zijn
dat wij graag een brede verbinding zoeken, daar gaan we wat het CDA betreft
komende tijd met elkaar over in gesprek.

