Definitief 7 februari 2017
Raadsbijdrage CDA Borne Actieplan MijnRaad2030
Voorzitter,
Voor ons ligt een actieplan, niet zomaar een actieplan, maar het actieplan MijnRaad2030!
Een actieplan die beschrijft hoe deze raad denkt te komen naar een betere samenwerking
tussen gemeentebestuur en gemeenschap. Het is goed dat de raad werkt aan nieuwe
wegen waarbij de burger meer centraal staat en beter gehoord wordt.
Toch heeft dit basisdocument ook nog veel open einden in zich. Het geeft een nadere
duiding aan onze visie, maar het blijft onduidelijk hoe die nieuwe raad er in 2030 uit ziet.
Die onduidelijkheid zal ook nog wel een tijdje voortbestaan omdat die niet concreet te
maken is. Want wat willen we bereiken? En wanneer is onze visie bereikt? Er is geen doel
aan gekoppeld, dus ik kan niet vragen wanneer ons doel is bereikt.
Toch zal het CDA wel medewerking en mede-invulling gaan geven aan dit proces.
Terwijl wij hieraan meewerken mag u ervan uit blijven gaan dat wij, net als ieder andere
keer dat wij over bestuurlijke vernieuwing hebben gesproken, blijven staan voor onze
waarden en uitgangspunten. Dat betekent dat het voor de burger mogelijk moet blijven
zijn om te kunnen kiezen. Alle partijen willen het beste voor Borne. We willen allemaal
onze eigen omgeving beter en mooier maken. Alleen is het ook zo, dat iedere partij dat
vanuit zijn eigen waarden, normen en vooral eigen (al dan niet politieke) uitgangspunten
doet. Als CDA staan wij voor duurzaamheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en
gespreide verantwoordelijkheid. Dat zul je terug zien in ons verkiezingsprogramma, maar
als het goed is, ook in onze beleidsoverwegingen. Juist vanwege deze uitgangspunten dat
wij ook willen stimuleren dat wij als raad investeren in de relatie met de burger.
Raadsleden worden gekozen, op grond van hun politieke kleur, hun kennis en kunde of
wellicht omdat hij ‘een bekende van je is’. Iedere burger heeft daarin zijn eigen afweging
te maken. Maar hoe dan ook, deze verkiezingsuitslagen mogen wij niet gaan verloochenen
door politieke kleuren monddood te maken omdat alles in werkgroepen wordt
voorbesproken. Het CDA vindt dat de werkgroepen moeten worden gezien als adviesgroep.
Een adviesgroep die een gesprekspartner is voor het college, maar vooral voor de
samenleving. En die, indien nodig, adviezen richting de raad uitbrengt. Als het even kan,
ook nog adviezen met keuzemogelijkheden. Wel moeten we er voor waken dat deze
werkgroepen niet op de stoel van de gemeenteraad of het college gaan zitten. Uitvoering
hebben we nu eenmaal gescheiden van kaderstellen en controleren. En dat moeten we ook
vooral zo laten. Het CDA loopt er in ieder geval niet voor weg om verantwoording af te
leggen aan haar kiezers voor de door haar gemaakte keuzes.
Wij zien dan ook graag het actieplan hierop wordt aangepast door op p.2 bovenaan de
passage ‘ongeacht politieke kleur’ te verwijderen. En een bevestiging dat ook de andere
partijen zich bewust zijn van verschillen in uitgangspunten, het aanbieden van
keuzemogelijkheden en het uitvoeren van verkiezingsprogramma’s onder de vrijheid van
ieders eigen raadslidmaatschap dat zonder last en ruggespraak kan worden vervuld.
Op basis van deze uitgangspunten is het CDA van harte bereid om de ingeslagen weg een
vervolg te geven en bestuurlijke vernieuwing de kans te geven die het verdiend.
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