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Beste partijgenoot,
Graag willen wij u maandelijks op de hoogte brengen van onze lopende zaken in de
gemeenteraad. Daaronder vallen succesjes, teleurstellingen en frustrerende momenten.
Begroting 2016
Maandag 26 oktober jongstleden is de begroting voor 2016 besproken in de
commissievergadering. Na een wekenlange voorbereiding als fractie hebben wij besloten om ons
te richten op drie zaken, te weten: transparantie in gemeentefinanciën, juiste rolverdeling tussen
college van B&W en gemeenteraad en burgerparticipatie als nieuw onderdeel binnen de
gemeentepolitieke besluitvorming.
Waarom is de keus gevallen op deze drie zaken? Het college van B&W keert zich steeds naar
binnen. De gemeenteraad als controlerende en kader stellend orgaan wordt steeds meer
buitenspel gezet. Wij wensen daar niet mee akkoord te gaan. Zodoende hebben wij gevraagd om
niet bekende prijsafspraken over de Brem en het college van B&W aangesproken op zijn gedrag.
Onze inzet is ten dele geslaagd. De ontbrekende gegevens worden beschikbaar gesteld voor alle
gemeenteraadsleden opdat we een gedegen oordeel kunnen geven over de (meerjaren)begroting.
Op daadwerkelijke openbaarheid van bestuur blijven wij hameren, echter zal er een knop om
moeten gaan bij de andere fracties, eer we dit voor elkaar kunnen krijgen. Verder viel ons in de
begroting op dat de ambities rond burgerparticipatie behoorlijk zijn teruggeschroefd door het
college van B&W. Dit past binnen het naar binnen gekeerde karakter van dit college. Het
geheimhouden van informatie, geen uitleg geven over keuzes en geen uitvoer geven aan beleid of
ambities. Waar is het college van B&W bang voor?
U vraagt zich misschien af waarom we niet hebben gekozen voor andere onderwerpen als de
keuzevrijheid in de zorg en het minimabeleid met betrekking tot kinderen die graag willen
sporten, waarover we spraken in de nieuwsbrief van september. Wat betreft de keuzevrijheid in de
zorg wachten we nog op beantwoording van schriftelijke vragen over de nieuwe aanbestedingen.
De speerpunten binnen het sportbeleid zijn een puur politiek issue en daarover zullen we bij de
behandeling van de begroting in de komende gemeenteraad een motie of amendement indienen.

Vluchtelingenopvang
De opvang van vluchtelingen houdt veel mensen bezig.
Het is heel naar om te zien dat er op veel plaatsen in en
buiten Nederland de discussie is gestopt en er wordt
overgegaan op andere methodes, waaronder bedreigingen,
intimidatie en geweld. Op de dag dat wij, als PvdA-fractie,
een motie vluchtelingen wilde indienen, kwam het college
van B&W met eenzelfde voorstel, namelijk het verzoek om op zoek te mogen gaan naar
woonverblijven voor erkende vluchtelingen in de gemeente Gennep. Dit werd door een vrijwel
volledige raad goedgekeurd. In Gennep leek een discussie of erger, na dit bericht, uit te blijven.
Tot de VVD- Gennep ineens keihard uit de hoek kwam in 1Gennep. Wij konden dit niet aan ons
voorbij laten gaan. Daarom hebben wij het voortouw genomen in een reactie aan de VVDGennep in de 1Gennep. We waren dan ook zeer tevreden dat de reactie mede werd ondertekend
door de fracties van SP, KERN, CDA en D66. De ophef over het VVD-artikel reikte vervolgens tot
heinde en verre en dit leidde ertoe dat De Gelderlander twee pagina’s beschikbaar stelde voor een
laatste opinieartikel van de VVD- en PvdA Gennep over het vluchtelingenvraagstuk.

nieuwsbrief oktober 2015
Martinushof
Net als de rest van Gennep lazen wij een nieuwsbericht in de Maasdriehoek over een plan voor de
realisatie van een drie-verdiepingen-hoge gesloten inrichting voor dementerende ouderen(pgcliënten) op het Martinushof tussen de Aldi en een basisschool. Hier schrokken wij, net als menig
Genneps burger, enorm van. Het duurde dan ook niet lang voor bezorgde inwoners contact
opnamen met alle politieke partijen.
Waarom laat het college de zorgvisie los en willen het college
van B&W en Pantein zeer kwetsbare ouderen op zo’n
drukke, onrustige plek als het Martinushof plaatsen?
Met die vraag gingen we de commissievergadering op 29 september in. Waarom niet verder
bouwen bij ‘Op de Logte’, waar de zorg voor ouderen is gecentreerd? Waarom juist hier en wiens
idee was dit?
Het college en Pantein wijzen naar elkaar als zijnde de initiatiefnemer. Helaas kwamen er veel
meer vragen bij. Er was een ambtenaar die voornamelijk met verwijten kwam richting de burgers
van de Picardie. Zij zouden niet willen dat er wordt gebouwd in hun achtertuin. Gelukkig kon de
PvdA de zorgen van ook deze burgers overbrengen; het gaat om kwetsbare cliënten die in een
omgeving geplaatst gaan worden die absoluut niet geschikt is vanwege de vele prikkels. Buiten dat
zorgt de verplaatsing van de gesloten inrichting naar het Martinushof dat partners nog verder uit
elkaar komen te wonen. Niet alleen dementerende mensen verdienen de beste zorg, ook zijn of
haar partner verdient de beste zorg en respect in een moeilijke tijd.
De PvdA Gennep zal dit dossier op de voet blijven volgen en ervoor waken dat commerciële en
financiële belangen van de zorginstelling, de gemeente Gennep en de woningbouwvereniging
niet ten koste gaan van een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.
Wordt ongetwijfeld vervolgd…
Mocht u opmerkingen, tips of andere reacties hebben, kunt u e-mailen of bellen naar Luc
Brouwers. E-mailadres: l.brouwers@home.nl; telefoonnummer: 0485-516573.
U kunt ons ook volgen via https://gennep.pvda.nl/ of https://www.facebook.com/PvdAgennep

