
WOORDVOERING ALG> BESCHOUWINGEN 05-11-2019


Afgelopen dagen heeft mijn fractie uitgekeken naar de raadsbrief over de mogelijkheid om het 
klimaatbeheersingssysteem van de Matrix niet in 2023 te verbeteren maar eerder. Het is geen 
geheim dat mijn fractie wil dat dit zo snel mogelijk gebeurd. Wij zijn daarom erg gelukkig met het 
briefje dat we gisteren hebben ontvangen. De investeringen kunnen eerder, maar niet eerder dan 
2021. Toch twee jaar winst, daar zijn wij blij mee. Dank ook aan de andere fracties die hier 
inspanningen voor hebben verleend. 


Dat dat dan een dag voor de raadsvergadering opgestuurd word zijn wij minder blij mee. De motie 
van 50Plus en ons hielden wij juist aan uw College de tijd te geven een goede afweging te maken 
en ons te informeren. Maar, laat dat geen afbreuk doen aan de inhoud van de raadsbrief, want 
nogmaals daar staan we achter. 


Het heeft even geduurd maar inmiddels zien we dat de ambities van het College nu ook in beleid 
omgezet gaat worden. Toch is het nog wachten op de dingen waar wij als GroenLinks het meest 
naar uit kijken. Voor de aardigheid; het duurzaamheidsplan en de mobiliteitsvisie. Het was te 
voorspellen dat ik dit zou noemen. 


Op sociaal gebied hoopten wij, samen met het grootste deel van de partijen hier op een 
basisinkomen. Nu werd maandag abusievelijk een Stentor bij mij thuis bezorgd en daar stond in 
een groot artikel in te lezen waarom dat basisinkomen er toch niet zou komen. Hoewel ik dat 
jammer vind blijkt het dat ik mijn teleurstelling niet richting uw College moet richten maar richting 
het ministerie. Het pak je kans fonds vinden wij mooi maar het is toch geen basisinkomen. 


We zien het College proberen om meer maatwerk te bieden en de begeleiding naar werk te 
verbeteren. Het pak je kans fonds is daarbij hopelijk een uitkomst maar ook mijn partij heeft daar 
ideeën over. En als je die dan hebt waarom zou je ze dan voor je houden. Mijn partij beschikt over 
een Wetenschappelijk Bureau. Ja voorzitter zo ziet de fractie van OpKoers hopelijk de voordelen 
van een landelijke partij. In ieder geval, dat bureau heeft onderzoek gedaan naar hoe begeleiding 
naar werk beter kan. Daar hebben ze een boekje over geschreven en dat bied ik de wethouder 
graag aan. Doe er uw voordeel mee.  


Het is een jaar geleden vermoed ik voorzitter dat in deze Raad de motie Steenbreek werd 
aangenomen. Een motie tegen de verstening van de openbare ruimte en een roep om meer groen. 
In gemeenten om ons heen zien we dat de Steenbreek word aangegrepen voor het opzetten van 
mooie acties. Zo zijn er gemeenten waar je een stoeptegel kunt inruilen voor een buitenplant. Ziet 
het College zoiets ook zitten en wil zij meer stappen zetten voor vergroening? 


In dat kader voorzitter zien we dat gemeenten en provincies groene bushokjes willen. Een 
bushokje met plantjes op het dak. Een mooie stimulans voor de biodiversiteit en een leuk aanblik. 
Voorzitter wil het College onderzoeken of dit ook voor Hardenberg iets is? Natuurlijk samen met 
de daarbij betrokken partners. Ik heb hiervoor eventueel ook nog een breedgedragen motie voor 
achter de hand maar als de wethouder een haalbaarheidsonderzoek toe kan zeggen is dat 
wellicht niet nodig.  


Verder voorzitter, de schoolpleinen. Heeft het College daar een visie op? Is zij het bijvoorbeeld 
met GroenLinks eens dat die groener kunnen en moeten. En dat natuurlijke schaduwplekken niet 
alleen fijn zijn maar simpelweg hard nodig in tijden van steeds hoger oplopende temperaturen.


Ik ga natuurlijk niet voorbij aan de actualiteiten. De stikstof-kwestie. Natuurlijk moet er zo snel 
mogelijk duidelijkheid komen. Er moet tenminste een goede visie komen over hoe we het 
stikstofprobleem gaan oplossen. De bal ligt bij de provincie en het rijk. Na jaren weg te zijn 
gekomen met de PAS-wet is de tijd dat alles kan wel echt voorbij. Voorzitter wat er voor mijn partij 
voorop staat is dat de oplossing nooit ten koste mag gaan van de natuur.


Voorzitter GroenLinks kijkt graag positief naar de toekomst, zin in de toekomst. De opgaven; 
blijven duurzaamheid, omgevingswet en de aardgastransitie. Daar is de stikstof bijgekomen, mooi 
dat de wethouder het voortvarend oppakt en zitting heeft in werkgroepjes en in verbinding staat 
met het werkveld dat het hardste geraakt lijkt te worden. 




Voorzitter ik sluit af met tevredenheid over de ambitie van deze begroting. Wij hopen wel dat dit 
zo doorzet. Zeker met de kunst en cultuur nota. (Die had ik nog niet genoemd) hopen we dat de 
ambitie ook dan naar voren komt. Want daar kan nog wel een tandje bij. 


Voorzitter we zijn op de goede weg maar we zijn er nog niet. 


