Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2013.
Theo Kersten, namens de fractie van de Partij van de Arbeid.
De huidige voorliggende voorjaarsnota die ter besluitvorming voorligt hebben wij doorgenomen met
in gedachten onze sociaaldemocratische uitgangspunten, iedereen telt en doet mee en eerlijk delen.
Voor de PvdA Gennep en dat zal u niet verbazen is het sociale domein van een gemeente prioriteit
nr. 1. In onze vorige algemene beschouwingen hebben wij dit eveneens ter sprake gebracht.
Uw college doet ons een voorjaarsnota toekomen waarin u schrijft dat er weinig mogelijk is.
Dit vinden wij een defensieve/afwachtende opstelling van uw college. De fractie van de PvdA denkt
dat door andere keuzen te maken, creatief denken en efficiënt werken er zich vele mogelijkheden
kunnen aandienen.
Het voorstel voor bedrijventerrein de Brem en het voorstel voor Diekendaal zijn hier het bewijs van.
Eens zijn wij het met de stelling van het college dat er de komende tijd veel staat te gebeuren. Het is
alleen de vraag: hoe anticipeer je hierop? Afwachtend of vooruitstrevend?
Wij kiezen voor het laatste. Vooruitstrevend.
Openbare ruimte:
De fractie van de PvdA blijft het aanleggen van een rotonde Zwarteweg een nutteloze zaak vinden.
Zeker nu besloten is om een rondweg om Milsbeek aan te leggen waardoor het vrachtverkeer uit
Milsbeek geweerd wordt. Het geld dat voor deze rotonde beschikbaar gesteld is had beter bijgelegd
kunnen worden bij de variant rondweg die gekozen is. Deze keuze hadden wij willen maken. Wij zijn
er ook van overtuigd getuige onze contacten bij de provincie dat men hiervoor open had gestaan.
Een en ander vraagt echter een visie denken voor de lange termijn.
De fractie van de PvdA blijft op dit beleidsterrein en zijn onderwerpen bij besluitvorming hierover
visie op lange termijn altijd meewegen.
Economische structuur:
De bezuiniging die u voorstelt om niet bij te dragen aan Techno Promo getuigt van kortzichtigheid
van dit college. U laat hier een prachtige kans liggen om het door uw gestelde doel om technische
kennis en interesse bij jongeren te bevorderen, liggen. Wij kiezen ervoor om dit wel te doen. Alles in
het kader van iedereen telt en doet mee.
Onderwijs en Kinderopvang:
Kind centrum Picardie.
De PvdA is voorstander van een brede school. In onze visie betekent dit dat scholen en kinderopvang,
peuterspeelzalen, consultatiebureau, CJG enz. op een inhoudelijke manier samenwerken. In de
discussie die momenteel gevoerd wordt missen wij de inhoud. Het gaat teveel over de financiële
zaken in dit project. Wij zijn van mening dat het college de raad veel te laat betrokken heeft bij dit
project.
De centrale vraag zou moeten luiden: waar willen we heen met het onderwijs voor kinderen in de
gemeente Gennep? Samenwerken in een brede schoolgedachte doe je om met z’n allen er beter op
te worden. Met z’n allen borg staan voor het beste onderwijs/kinderopvang/peuterspeelzaalwerk
voor onze kinderen in de gemeente Gennep. Met z’n allen elkaar aanvullen. Met z’n allen de lijnen
korter maken. Met z’n allen drempels omlaag halen.

Onze fractie is er van overtuigd dat ook in dezen de provincie bereid is geld te steken in dit project na
een grondige inhoudelijke discussie. Het zal de provincie veel waard zijn als een lange termijn visie op
het onderwijs in Gennep goed gewaarborgd is.
De fractie van de PvdA zal deze keuze gaan maken.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Dit programma is voor onze fractie zeer belangrijk. Zoals al gezegd het sociale domein van een
gemeente behoort prioriteit nr. 1 te zijn.
De fractie van de PvdA vindt het van groot belang dat hier voortdurend de vinger aan de pols
gehouden wordt. Efficiënt met middelen en creatief werken zal hierbij de boodschap moeten zijn.
Botte bezuinigingen in dit programma zullen door ons niet geaccepteerd kunnen worden.
In dit programma zullen de 3 grote decentralisaties uitgewerkt gaan worden. Dat zijn de WMO,
nieuwe Participatiewet en de Jeugdzorg.
We zien hier een college dat vooral een afwachtende houding aanneemt en dus wacht op de dingen
die komen gaan. Passie en hartstocht missen we in dit programma. Teveel wordt gekeken en
beschreven van wat er niet mogelijk is. Wij missen hierin een college dat de boer opgaat voor dit
programma en de mensen die het aangaat. Wie zitten er bij de OMO bijeenkomsten? Ja, vooral de
organisaties. Echt de mensen die het aangaat zie je nauwelijks. Onze fractie maakt de keuze om
vooral deze mensen op te zoeken en te vragen naar hun beleving en ideeën hoe een en ander in te
richten.
Gennep is van oudsher een speciale gemeente met grote aantal inwoners met een geestelijke
handicap. De discussie die nu vooral gaande is, kijkend naar Intos, dat deze mensen weinig productief
zijn. Onze fractie wil deze discussie omdraaien en laten zien wat deze mensen ook voor een lokale
gemeenschap kunnen betekenen. De PvdA Gennep wil de samenleving van de mensen laten zijn.
Onze burgers maken de samenleving in plaats van managers, ego-instellingen en dure
topbestuurders. In de visie van de PvdA Gennep hangen deze teveel de grote jongen uit. De
gemeente krijgt nu de kans omdat het geld beschikbaar gesteld wordt aan gemeenten hierin
regelend te gaan optreden. De PvdA Gennep zal bij voortduring hierop blijven wijzen. Wij wijzen
foute dingen af. We betalen ze gewoon niet meer.
Onze fractie vindt dat het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor de 3 decentralisaties direct bij de
mensen dient te komen die het aangaat.
De fractie van de PvdA maakt de keuze om rechtstreeks in Den Haag hiervoor te gaan pleiten. Ons
brede netwerk aldaar zullen wij hiervoor gaan aanspreken. Dit geldt tevens voor de provincie
Limburg waar wij ons netwerk zullen aanspreken.
Bestuur:
In onze beschouwingen van de meerjarenbegroting 2013-2016 hebben wij vermeld dat dit college
niet echt uitblinkt in het goed communiceren met de burger van Gennep. Helaas constateren wij dat
dit niet verbetert. Zie de recente voorbeelden ten aanzien van terugkoppeling OMO, rotonde
Zwarteweg, Koningsven de Diepen, Masterplan Heijen, Integraal Kind centrum, Ontwikkelingen
Heikant.
Een kwalijke zaak vinden wij ook zoals op 17 juni jongstleden bleek in de raadsvergadering dat dit
college niet alle raadsleden dezelfde informatie verstrekt.
De teneur die wij waarnemen is dat dit college steeds meer leunt op de oplossingsgerichtheid van de
Raad. Zie alle ingestelde werkgroepen van de Raad. Masterplan Heijen, de Brem, Bewoning
Diekendaal, Schoolzwemmen.

De ontwikkeling die minister Plasterk inzet ten aanzien van het verkleinen van provincies en
gemeenten zien wij als een kans om bestuurlijke drukte te verminderen.
Het verkleinen van gemeenteraden zien wij als een verarming. Vooral voor kleine gemeente als
Gennep is dit een kwaliteitsvermindering. Dit zien wij als een kaasschaafmethode.

Een grotere gemeente kan het aan met minder mensen in de raad. Gennep kan dit in de huidige
grootte niet.
De fractie van de PvdA maakt de keuze om dit rechtstreeks naar minister Plasterk te communiceren.

Dit college heeft gepleit voor een cultuuromslag in het ambtelijk apparaat. Door een ieder zou een
ja/mits houding moeten worden ingenomen. Te vaak zien wij een houding van nee tenzij en de
gemeentelijke hakken in het zand. Het zou ook betekenen dat college en ambtenaren veel buiten
het gemeentehuis en dus meer naar de burgers zouden toegaan. Dit klinkt allemaal erg mooi en
communicatief, maar wordt er echt geluisterd?
De fractie van de PvdA maakt de keuze om echt te gaan luisteren naar mensen. Wij bellen aan bij
mensen en vragen naar hun mening. Iedereen is welkom bij onze fractieleden. Getuige de
regelmatige vraag van mensen om kennis en raad uit onze geledingen voelen de mensen naar ons
geen drempel om contact te zoeken.
Aan alles is te merken dat het maar goed is dat de burger van Gennep op 19 maart 2014 opnieuw zijn
stem kan gaan uitbrengen. Het huidige college zien wij als een tussendoor college. In feite is het
nooit op gang gekomen.
De gemeente Gennep is toe aan frisse inzichten.
Laten we dit op 19 maart 2014 gaan regelen.

Waar is de PvdA Gennep trots op?
1 De aangenomen motie over het Kinderpardon.
2 De discussie over de WWB gelden.
3 Permanent wonen voor mensen in Diekendaal.
4 Bereikbaar zijn voor mensen in de gemeente Gennep.
5 Initiatief Zonnepark de Brem.
6 Oplossen probleem riooloverlast Condorstraat.
7 Rondweg in Milsbeek.
8 De goede samenwerking met andere partijen.
Waarom vindt de PvdA Gennep mensen bereid om mee te denken en mee te participeren in
onderwerpen zoals de Brem en Diekendaal? Ons antwoord hierop kan niets anders luiden dan door
het huldigen van onze uitgangspunten: iedereen telt en doet mee en eerlijk delen.

Toekomst:
De PvdA Gennep staat voor een gemeente Gennep met zijn 5 kernen, Gennep, Heijen, Milsbeek,
Ottersum en Ven Zelderheide. De PvdA Gennep vindt het belangrijk dat iedere kern zijn eigen dorps/wijkraad heeft. Dat deze actief de belangen behartigd en kenbaar maakt bij de bestuurders van de
gemeente. Dat men mede zorgdraagt voor een goed leefmilieu.
De PvdA Gennep staat voor een sociaal, vitaal en economisch sterke gemeente Gennep. Een
gemeente Gennep waar werk is voor iedereen, binnen of buiten de gemeente. Een gemeente
Gennep waar we respect tonen voor elkaar en eerlijk delen. Een gemeente Gennep waar we
niemand buiten sluiten en waar iedereen zich thuis voelt. Een gemeente Gennep waar het mogelijk is
en blijft voor iedereen om betaalbaar, duurzaam en levensloopbestendig te wonen. Een gemeente
Gennep waar de deur open staat voor mensen in de Kop van Noord-Limburg en de omliggende
regio’s. Een gemeente Gennep waar slagvaardig besturen en daadkrachtig besluiten nemen voorop
staat.
De Partij van de Arbeid Gennep staat garant voor een politiek bedrijven waar passie, vechtlust, het je
niet zomaar ergens bij neerleggen, gaan voor menselijk maatwerk, de boventoon zullen voeren.

