Geachte Voorzitter, collega raadsleden en in het bijzonder de heren Theunis informateur en
Mol formateur,
Daar ik door ziekte ben geveld en op dit moment in het ziekenhuis in België verblijf, kan ik
helaas niet het woord voeren in de raad. Toch vond ik het belangrijk om ook de kijk van de
Nieuwe Democraten op het beleidsakkoord aan u op deze wijze kenbaar te maken.
Allereerst wil ik de winnaars van de verkiezingen van harte feliciteren met
hun overwinning. VLP, VVD en GroenLinks. En uiteraard, ondanks een zetel verlies maar
nog wel de grootste partij, Roosendaalse lijst van harte gefeliciteerd.
Ons is gevraagd om te reageren op zowel het akkoord als ook op het doorlopende
proces. Onze complimenten gaan uiteraard naar de heren Theunis informateur en Mol
formateur die veel werk hebben verzet in een relatief korte tijd waarvoor dank.
U zult snappen dat als je kandidaat raadslid bent voor de Nieuwe Democraten vervolgens
fractievoorzitter wordt vervolgens 14 mensen met de vorige factievoorzitter er mee
stoppen, ik niet al mijn energie ga stoppen over hoe het proces was verlopen. Ik hoop op uw
begrip hiervoor.
Waar ik wel de energie in hebt gestopt is de bestuursovereenkomst die voor ons ligt.
Er is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen waarbij de toekomstige coalitie een
knipoogje geeft aan de overige fracties. Met andere woorden…, u heeft ook een inbreng en
dat waarderen wij, echter bepalen wij de volgorde. Natuurlijk is het vanzelfsprekend dat je
ook de volgorde bepaalt, want dat zou ik ook doen in die positie.
Het siert de Roosendaalse Lijst, CDA, GroenLinks en VVD om het op deze manier te doen
zodat er een breed draagvlak ontstaat in de raad en dit er ook voor zorg draagt dat er een
fijne sfeer ontstaat in de raad.
Gezien de zware dossiers als het project binnenstad en de decentralisatie is het inderdaad
verstandig om met 5 wethouders de werkdruk te verdelen. De wethouders die straks aan de
slag gaan om zoveel mogelijk de samenwerking op te zoeken met andere gemeenten willen
wij het volgende meegeven.
In Bergen op Zoom had bijvoorbeeld de heer van ’t Hof van de VVD een initiatiefvoorstel
gemaakt waarbij de binnenstadbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn
gehoord zijn om ideeën op te halen. Verder is er een binnenstadslab in het leven geroepen
die samen met winkeliers, horecabazen, makelaars en bewoners bezig zijn om de
binnenstad vitaal en aantrekkelijk te maken. Dit is natuurlijk maar 1 voorbeeld, maar de
strekking is: kijk verder dan je neus lang is. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.

In het bestuursakkoord heeft u het over de netwerksamenleving waarbij de burger steeds
meer zelf moet doen. Het is denk ik van belang dat u zich ook bewust wordt van het feit dat
het veranderen van de bestuursstijl een cultuuromslag vereist bij de uitvoerende partij,
namelijk de ambtenaren. De ambtenaren zijn gewend om op een bepaalde manier te
functioneren en zouden nu op een andere manier moeten werken wat ook de nodige
spanningen met zich kan brengen. Voor de creatieve ambtenaar kan het een nieuwe
uitdaging (kans) zijn (de nieuwe bestuursstijl), voor de anderen een aantasting (bedreiging)
van vertrouwde structuren.
Als het gaat om leefbaarheid en wonen, vinden we het belangrijk dat onnodige regels, die
zowel voor de ambtenaar als door de burger als last worden ervaren, onder de loep te
nemen. Flexibele regelgeving, zoals wij het lezen, kan ons inziens niet en leidt alleen maar
tot verwarring bij zowel de ambtenaar als de burger. Er kan willekeur ontstaan,
precedentwerking en de ene ambtenaar zal iets toestaan en de ander niet en ga zo maar
door. Onze oproep is om de ambtenaren de knelpunten die ze dagelijks meemaken te
evalueren en de burger vragen waar ze tegenaanlopen, om zo de onnodige regelgeving aan
te passen of te verwijderen. Iedereen heeft immers baat bij duidelijke regelgeving.
Dit gezegd hebbende kan ik u allen melden dat wij in hoofdlijnen geen bezwaar zullen
maken en hiermee dus akkoord zullen gaan met het bestuursovereenkomst die voor ons
ligt.
De Nieuwe Democraten zullen de komende raadsperiode een constructieve houding
aannemen en per raadsvoorstel een beoordeling geven. Ongefundeerde kritiek willen we zo
veel mogelijk vermijden en altijd vanuit de inhoud de stukken beoordelen.
Selda Bozkurt
Fractievoorzitter Nieuwe Democraten

