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Vlnr Rob Duikersloot, Maire van der Meulen, burgemeester Crys Larson, René Voigt en Patricia
van der Schot
In de raadsvergadering van donderdag 21 april hebben we vier commissieleden kunnen
beëdigen. Hiermee zijn we compleet voor de komende raadsperiode 2022-2026 en zijn we als
DorpsBelangen sterk vertegenwoordigd met een brede kennis en kunde op de diverse
beleidsterreinen.
De bemensing in de commissies zal er als volgt uitzien: Rob Duikersloot en Maire van der
Meulen op Maatschappelijk en Sociale zaken, René Voigt en Patricia IJsbrandij op Ruimte en
Economie en Patricia van der Schot en Jan Jaap de Kloet op Bestuur en Middelen. Maar dit kan
zomaar anders voorkomen naar beschikbare tijd, collegialiteit of beste inzicht.
Na de plechtigheid waarbij de eed of belofte werd afgelegd werden er vrolijke bossen bloemen
overhandigd door de gemeente en het DorpsBelangen bestuur, om hen succes en veel plezier
te wensen.
Interpellatiedebat in de Raadsvergadering van 21 april
Wat aanvankelijk bij het zien van de agenda een korte raadsvergadering leek te worden met
enkel hamerstukken en feestelijkheid rond de beëdiging van de commissieleden, kreeg door het
inpassen van een interpellatiedebat over de gemeentelijke financiën toch een ander gezicht.
Ondanks dat de pittige vragen al geruime tijd bij iedereen leefden en onvermijdelijk gesteld
moesten worden, hing toch de vraag voor aanvang van de vergadering in de lucht of dit wel het
juiste moment ervoor was. Met nog een kleine 500k in de algemene reserve komt de extra
bijdrage van het Rijk van 1,1 miljoen niets te vroeg. Maar er zijn op nog zoveel terreinen extra
uitgaven te verwachten en tegenslagen te verwerken dat er nog geen enkele reden is om
opgelucht adem te halen. Een interpellatiedebat is een zwaar middel dat door de raad kan
worden ingezet als alle andere mogelijkheden om opheldering opgebruikt zijn en eindigt dikwijls
in een Motie van Wantrouwen, ‘De soep werd echter niet zo heet gegeten als hij werd
opgediend’
DorpsBelangen deed twee behandelverzoeken voor de eerstvolgende commissies:
- De eerste betreft ‘Jeugdzorg, menselijker en goedkoper’
dat goed aansluit bij ons verkiezingsprogramma waarin wij
pleiten voor snelle hulp zodat (gezin)situaties niet allengs
verergeren en om torenhoge uitgaven van gemeenschapsgeld
te voorkomen.
- Het tweede behandelverzoek werd gedaan naar
aanleiding van de beantwoording van onze vragen aangaande
de onderhoud van de bruggen in Wijdemeren. Inwoners zien en ervaren hoe slecht de staat van
de bruggen zijn, maar volgens de wethouder en het huidige onderhoudsplan is alles in orde. Dat
strookt niet met elkaar, dus willen we erover in gesprek met de andere partijen en vervolg
vragen stellen aan de wethouder.
De coalitievorming op dit moment
Op dit moment bevindt de coalitievorming in Wijdemeren zich nog in de eerste fase van
‘informeren’. De kranten berichten over de gemeenten in de regio dat de onderhandelingen voor
een bestuursakkoord-plus en een coalitieakkoord druk doende zijn, maar zover zijn wij nog niet.
Voor 25 april zou bekend worden gemaakt met welke twee partijen De Lokale Partij de coalitie
bij voorkeur gestalte geeft. Dit is uitgesteld tot na Koningsdag. De gegeven reden hiervoor is
overmacht: het tijdelijk uit de running zijn geweest van de informateur en de incomplete
informatie over de stand van zaken van de gemeente en organisatie, deze dienen als
uitgangspunt van de coalitievorming. Zorgvuldigheid is dan ook belangrijk. DorpsBelangen is er
hoe dan ook klaar voor, zal zich constructief blijven opstellen en gaat voor samenwerking met
de hele raad. Dat is gezien de grote opdracht die voor ons ligt, de financiën op orde brengen,
mogelijk de enige formule tot succes, samenwerken en een stevige aanpak.
De maand mei laat een voor alsnog lege agenda in de raadscyclus van de nieuwe
gemeenteraad zien. De vergaderzaal is op 12 en 19 mei gereserveerd, maar waarvoor weten
we nog niet. Wellicht wordt op een van deze dagen een nieuw college benoemd.
Ledenvergadering
De eerstvolgende commissie-ronde staat pas gepland op 14-15-16 juni gevolgd door een
raadsvergadering op donderdag 23 juni. Voor die tijd komt er een uitnodiging voor het bijwonen
van de Ledenvergadering naar iedereen toe.
In de Ledenvergadering bespreken we altijd de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering.
Er is dan ook ruimte voor eigen inbreng. We zijn immers met elkaar DorpsBelangen. Is je iets
opgevallen, wil je ergens verduidelijking over, speelt er iets in je buurt of heb je een goed idee?
Kom naar de Ledenvergadering!
Bekijk van tevoren de agenda van de raadsvergadering op de gemeentesite van Wijdemeren
Hierin is opgenomen het vaste agendapunt ‘Ingekomen stukken’ met onder andere Raad
Informatie Brieven (RIB’s) van het college, schriftelijke vragen van de politieke partijen aan het
college of ingezonden brieven van inwoners. Zie je hier iets tussen staan waarvan jij vindt dat
wij als DorpsBelangen aandacht aan moeten besteden, laat het weten.

Koningsdag 2022
Velen verheugen zich voor morgen op een
Koningsdag als vanouds, want het werd
twee jaar lang reuze gemist. Alle
gekkigheid en vieringen zullen
waarschijnlijk bevreemdend zijn voor de
Oekraïense inwoners onder ons,
misschien helpt het een heel klein beetje
voor eventjes het ergste vergeten ..
Er staan de komende weken activiteiten en
festiviteiten voor alle leeftijden gepland,
georganiseerd door onze vrijwilligers van
de verenigingen. Zij hebben de afgelopen
maanden de voorbereidingen met veel
energie getroffen en staan startklaar.
Een mooie traditie is bijvoorbeeld Koningsdag op officiële wijze opstarten met een oranjebittertje
met gebakje op het gemeentehuis, een toespraak van de burgemeester en de eervol
gedecoreerden met een lintje in de zaal.
Een hele leuke Koningsdag toegewenst, hopelijk komen we elkaar ergens tegen!
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