Van de voorzitter
II i

Nog maar iets meer dan 5 maanden tot de volgende verkiezingen!
Dat wordt weer een hele drukke tijd voor de dames en heren politici.
Dan moeten ze wel weer langs bij de inwoners met folders en ballonnen
om hun beloftes en goede bedoelingen kenbaar te maken aan hen.
Lokaal Liberaal doet dit net even iets anders, wij proberen de hele periode
zichtbaar en aanwezig te zijn voor onze inwoners.
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Wij maken onder andere gebruik van een denktank, gevormd door
inwoners van de hele gemeente, die gevraagd en ongevraagd de fractie
kunnen adviseren over van alles dat speelt in de leefomgeving.
Lokaal Liberaal is van mening dat niet de politici zouden moeten verzinnen
wat het beste is voor de mensen maar dat de experts op dit gebied nu juist
de inwoners zijn die in dat gebied wonen
Meedoen? Meld u aan via de website.... www.lokaalliberaal.nl
De komende periode zal weer druk zijn voor ons. Grote en belangrijke
gemeentelijke onderwerpen komen weer op de agenda maar ook de
onderwerpen die wellicht minder belangrijk lijken maar die wel de
inwoner direct treﬀen in hun leefomgeving zoals bijvoorbeeld de plannen
van de wethouder met betrekking tot de speeltoestellen.
Hierover kunt u meer lezen in deze nieuwsbrief. Lokaal Liberaal heeft
beloot dat bij elk besluit dat we nemen het inwonersbelang voorop staat
en dat we de input van onze inwoners derhalve zeer zwaar laten
meewegen in onze beslissingen.
Met 4 raadsleden is Lokaal Liberaal de grootste lokale fractie in de
gemeenteraad, helaas hebben de grotere traditionele partijen ons na de
vorige verkiezingen in de oppositiebankjes gedrukt en ervoor gekozen om
samen met twee kleine lokale partijen te gaan regeren.
Deze twee stemden zeer vrolijk mee met alles wat de gevestigde partijen
hen voorschotelden en keken helaas niet altijd wat nu het beste zou zijn
voor de inwoners.
Wij zijn van plan om na de volgende verkiezingen deze onbalans te herstellen en streven er naar om niet alleen de grootste lokale
fractie te blijven maar ook de grootste partij van onze gemeente te worden en hierdoor een nieuw sterker inwonersgericht beleid
neer te kunnen zetten.
Overigens hebben we vanuit de oppositie bankjes ook nog ﬂink wat weten te realiseren,
Ik noem even een paar voorbeelden: Oostkanaadijk 80 km, geen AZC , jaarlijkse gedecoreerden dag weer terug, belofte wethouder
dat speeltoestellen vervangen worden in wijken, betaald parkeren afgeschaft, koopzondagen vrij gegeven, Pleiten dat eigen
inwoners niet benadelen ten opzichte van vergunninghouders geen voorrang in de toewijzing van wonen
Lokaal liberaal is een jonge, frisse ,lokale partij die niet gehinderd wordt door landelijke dogma’s en belangen maar doorvlochten is
van GBV oftewel Gezond Boeren Verstand. Gewoon helder en met de ogen van een inwoner naar een probleem of kwestie kijken en
daar ook naar handelen. Als je vervolgens ook nog doet wat je belooft dan komt het uiteindelijk wel weer goed met het vertrouwen
in de politiek. Dat zouden meer partijen moeten doen..
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Motie: Huishoudelijke ondersteuning
De fractie van Lokaal Liberaal heeft in de raad van 27 september een motie
(mede) ingediend die tot doel heeft om met onmiddellijke ingang (per 1-10- 2016),
alle inwoners met huishoudelijke ondersteuning, hun ‘oude uren’ terug te geven
van vóór 1 januari 2016 wanneer de nieuwe hulp qua tijd minder was dan in de situatie
voor 1 januari 2016.
Wat is er aan de hand?
Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechtbank op het gebied van sociaal bestuursrecht) moet de
gemeente de huishoudelijke hulp die aan onze inwoners gegeven wordt, aanpassen. Het komt erop neer dat de gemeente de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning verkeerd heeft geïnterpreteerd en de fout is ingegaan vanaf 1 januari 2016.
De gemeente wil nu op de bestaande, foute voet verder en ondertussen de situatie stapsgewijs aanpassen voor de inwoners
die benadeeld zijn.
Dat is hetzelfde als een speurtocht lopen, weten dat je fout zit maar toch hopen dat je bij de volgende kruising spontaan de
weg terugvindt. Lokaal Liberaal vindt dat er maar één oplossing is voor dit probleem: teruggaan naar de situatie waarin je
weet dat je nog op het goede spoor zat en vanaf daar opnieuw beginnen.
Het gaat om mensen die veelal in een afhankelijke positie verkeren en deze hulp nodig hebben. Daar moet een goede en
gedegen oplossing voor gevonden worden. Half werk zoals de gemeente wil is volstrekt onacceptabel. Daarom diende
Lokaal Liberaal mede deze motie in.
De motie kreeg om onbegrijpelijke redenen onvoldoende steun. Technisch geneuzel van onder andere de fractie van het CDA
“dat het zo toch ook wel op te lossen is, en daarom steunen wij de motie niet”, geven duidelijk aan dat deze partij zijn gezonde
verstand toch even kwijt is en niet helemaal lijkt te weten waar het nu precies over gaat. In het raadsbesluit staat namelijk
letterlijk dat als er gekozen zou worden voor deze “optie B” dit tot bezwaren van inwoners zou leiden die ertoe zouden leiden
dat er versneld een herindicatie zou moeten plaatsvinden met alle juridische ellende en kosten van dien.
Nadat we het CDA herhaaldelijk kritisch ondervroegen wat het CDA dan gaat doen voor inwoners die nu niet krijgen waar ze
wel recht op hebben bleef een antwoord uit. Met de wisseling in de wacht in de top van het CDA zijn klaarblijkelijk ook wat
menswaardige intenties verdwenen.
Nog zo’n treurig verhaal was het betoog van D66. De coalitieleider was of slecht voorbereid of had gewoon de verkeerde
woordvoerder voor het spreekgestoelte geparkeerd. D66 steunde de motie niet, maar op onze vraag waarom dan niet kwam
wat gehakkel en uiteindelijk gemompel over “iets met kosten”. Op onze vraag om hoeveel kosten dat ging kwam het antwoord
“100.000 euro” Daarop gaven wij aan dat de raad juist voor dit soort tegenvallers een risicoreserve gevormd heeft waar let wel,
enkele miljoenen euro’s in geparkeerd staan. Nadat we D66 er maar eens op gewezen hadden dat de dekking dus geen
probleem was, liep het betoog bij D66 geheel vast.
We hebben nog even geprobeerd D66 uit te leggen dat recht doen aan en staan voor de belangen van je inwoners volgens ons
is waar je volksvertegenwoordiger voor geworden bent. En dat een dat de rechten van inwoners geweld aandoet dus verworpen
moet worden middels een correctie door de raad.
Het is te beschamend voor woorden dat je als grootste partij dat niet inziet. Wij hebben de fractie van D66 daarom maar
aangegeven dat ze hun geplande zorgspreekuur voor de dag erop net zo goed niet hoeven houden want het is ten enenmale
onduidelijk wat D66 op heeft met zorg. Wat ons betreft helemaal niets. De kans dat D66 wel iets gaat begrijpen van afhankelijke
inwoners met een zorgbehoefte achten we fors kleiner dan de kans dat Lokaal Liberaal zich bekeert tot het communisme
overigens.
De motie kreeg uiteindelijk alleen steun van de indieners Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, PvdA en Stichtse Vecht Beweegt.
Deze partijen overleggen nu hoe zij de gedupeerde inwoners zo goed mogelijk bij kunnen staan. We houden u op de hoogte!
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Zo natuurlijk is dat niet!
Op 27 september 2016 heeft Lokaal Liberaal een spoedinterpellatie debat gehouden
tijdens de raadsvergadering. Hieronder een uitleg waarom wij dit zware middel
moesten inzetten!
Op 26 september 2016 vond de wijktafel Fazantenkamp plaats. Lokaal Liberaal was
daarbij aanwezig als toehoorder. Een van de onderwerpen die aan bod kwam was
het speeltuinenbeleid.
Inwoners gaven daaraan dat zij niet gehoord en gekend zijn in het weghalen van
speeltoestellen. Dit terwijl de afspraak was dat er pas acties door de gemeente
zouden worden ondernomen na overleg met bewoners.
Vraag 1: Kunt u bevestigen dat de afspraak inderdaad is dat de gemeente niets
weghaalt dan wel aanpast zonder overleg met de bewoners?
Wij hebben begrepen dat de kinderen die het betreﬀende speeltoestel gebruiken,
eerder hebben kunnen voorkomen dat het toestel weggehaald zou worden door zich
er aan vast te ketenen.
Slechts door deze actie hebben de kinderen kunnen voorkomen dat het speeltoestel
werd weggehaald.
Vraag 2: Bent u het met ons eens dat het dieptreurig en feitelijk schandalig is dat
kinderen zich moeten vastketenen aan een speeltoestel om dat wat zij het liefste
doen (spelen!) te beschermen.
Tijdens dezelfde wijktafel gisteren, werd de vraag expliciet aan de wethouder gesteld
of hij kon toezeggen dat er niets zou worden weggehaald en dat er eerst nader
overleg volgt over de invulling van de speelplaats.
De wethouder zegde dat toe.
Vraag 3:Bent u van mening dat een toezegging een toezegging is en dat het aanzien
van de politiek, het vertrouwen van de inwoner in die politiek ernstig geschonden
wordt door het bij herhaling niet nakomen van een toezegging?
Op 27 september om 9 uur werd de fractie van Lokaal Liberaal gebeld door de
inwoners met de mededeling dat de zaag al in het toestel gezet was. Hier begrijpen
wij helemaal niets van. Een moeder wierp zich op de glijbaan om het zagen te doen
stoppen, en de aannemer deed dat uiteraard ook heel terecht.
Vraag 4: Misschien kunt u nog eens uitleggen wat u precies bedoelt met uw opmerking van gisterenavond dat er niets zou worden ondernomen ten aanzien van de
speeltuin. Tezamen met de fractie hebben de inwoners toch echt uit uw mond de
toezegging gehad dat er niest wordt gedaan zonder overleg. U hebt zelfs een datum
genoemd: tot 24 oktober zou er sowieso niets gebeuren
Vraag 5: Hoe kan het gebeuren dat ondanks die toezegging u wederom niet doet wat
u wel belooft? De zaag is namelijk in het toestel gezet, en dat zou niet gebeuren
Dit is helaas niet de eerste keer dat u faalt om uw toezegging gestand te doen en dit
is de zoveelste beschadiging van de lokale politiek door uw disfunctioneren.
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Vraag 6: kunt u ons 3 redenen noemen waarom wij vanavond NIET een motie van
wantrouwen zouden moeten indienen tegen u?
Na excuses aan de bewoners van de wethouder heeft Lokaal Liberaal de motie in de
zak gehouden en de wethouder een maand de tijd te geven om een feitenrelaas op
papier te zetten met alle gemaakte afspraken en de toezegging dat dit soort gevallen
absoluut niet meer voor zullen komen. Wij blijven er bovenop zitten!
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