Raadsverslag 25 mei 2020
Deze eerste fysieke raadsvergadering onder normen van de RIVM kun je om allerlei
redenen bijzonder noemen . Wat een heen en weer geloop , lastig om op afstand te
blijven .
Wij waren positief over het feit dat het
college ons initiatief voorstel starters
lening weer op de agenda had . Ons
amendement om ook de energie
besparende maatregelen mee te
financieren werd NIET door de coalitie
gesteund.
Dit geeft aan dat er nog NIETS verandert
is en onze voorstellen NIET worden
gesteund .
M.b.t. Het toekomstig maken van de
gemeenschappelijke regeling CAW, werd er
gestemd om dit in gang te zetten. GBK en
PvdA/GL (en ook leden uit de
coalitie)vinden dat eerst het GGP
(gemeentelijke grondstoffen plan) door de
raad vastgesteld diende te worden. Dit
om de regie in eigen hand te houden of te
wel aan de knoppen te draaien ten gunste
van onze inwoners. Helaas is er binnen de coalitie geen gelegenheid
mening te mogen en kunnen stemmen.

om naar een eigen

Het voorstel van GBK om de dorps huizen in deze moeilijke tijden niet te vergeten , werd
na een positieve beantwoording van de wethouder dit niet te doen voorlopig
aangehouden .
Wij hebben ingestemd met de uitgangspunten : Toetsingskader zonnen energie , omdat
iedere aanvraag omgevingsvergunning door de coalitie werd afgewezen omdat er geen
beleid was . Met deze uitgangspunten kunnen wij verder .
Ook de Rekenkamer kan weer aan de slag met het verruimde budget van 25000 euro.
Dit ondanks dat de VVD tegen het krediet van dit onafhankelijk en objectief instrument
binnen de democratie voor de gemeenteraad was. De rekenkamer is tevens ook nog in
de wet geregeld
Onze gezamenlijke moties Energie scan dorpshuizen en Concept Regionale Strategie (niet
te hard van Stapel lopen) zijn aangenomen.
Echter bovenal is de sfeer nog altijd verre van ideaal.

