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Van de redactie

Onderwerpen waar wij als partij anders over denken
dan een meerderheid in de raad. Bij het behandelen
van de kap van de bomen in Marktstraat in Made
hebben wij gepleit om deze 100-jarige bomen te
laten staan en ze de ruimte te
geven om de komende veertig
jaar de uitstraling van de
winkelstraat mede te laten
bepalen. Helaas kregen we geen
meerderheid voor ons
amendement om de bomen in
de plannen voor de Marktstraat
te laten bestaan. Wij hebben als
OP DE AGENDA
fractie daarom tegen het
voorstel tot kap gestemd.

De eerste nieuwsbrief van 2019 maar ook nog met nieuws
uit 2018.
De redactie vindt het ook leuk reacties van de leden
te ontvangen en roept leden op een artikeltje,
tips en/of hun mening te geven via de
nieuwsbrief. Zij kunnen dit sturen naar
info@groendrimmelen.nl . Ook vragen zijn hier
welkom.

De Fractie in actie
De laatste twee maanden van
2018 zijn erg druk geweest. We
hebben veel complexe en
belangrijke onderwerpen
besproken in de raad. Zo is in
november de
programmabegroting door de
raad behandeld. Een begroting
die voor 2019 een tekort laat
zien en vanaf 2020 weer
positief is. Door de goede
financiële positie van de
gemeente Drimmelen is het
geen groot probleem om één
jaar een tekort op de begroting
te hebben, maar we moeten
wel zorgen dat de begroting de
komende jaren weer positief
wordt. Het eenmalige tekort is
goed te verklaren omdat alle
punten uit het coalitieakkoord
door het college zijn ingepland
in deze raadsperiode.
Ambitieus, maar we gaan mede
daardoor de komende jaren wel
verder met ons duurzame,
sociale beleid.

Deze keer staat de volledige
agenda voor 2019 onderaan in
de nieuwsbrief
Deze agenda is ook te vinden op
de website
http://groendrimmelen.nl/?acti
on=pagina&id=6

Ook over het invoeren van het
abonnementstarief voor WMOvoorzieningen hebben wij
geprobeerd met een
amendement te zorgen voor een
overgangsjaar om problemen te
voorkomen. Het nieuwe tarief
betekent namelijk een
verhoging van de kosten voor
een kleine groep inwoners
Op 20 maart zijn er Provinciale
(ongeveer 140 tot 170
Staten verkiezingen en
inwoners/gezinnen), die het al
Waterschap verkiezingen. Zie
niet breed hebben. Wij hebben
In de raadsvergadering van
onder de agenda ons lid Domien
voorgesteld om de wethouder
december is de nota lokaal
van den Berg die verkiesbaar is
een jaar te geven om die
gezondheidsbeleid als
voor lijst 3 Ons Water.
mensen te benaderen en uit te
hamerstuk goedgekeurd.
Op 23 mei zijn er verkiezingen
zoeken hoe we de hogere
Tijdens de eerdere opinieronde
voor het Europees Parlement.
tarieven voor specifiek die groep
bleek al dat alle partijen achter
kunnen compenseren. Helaas
de uitgangspunten in de nota
kregen we voor dit amendement
staan en waren er maar een
ook geen meerderheid. Wij
paar kleine aanpassingen nodig.
hebben wel voor de invoering
Al onze opmerkingen en
van het abonnementstarief
aanvullingen die eerder als
gestemd, ook zonder het
kaders waren meegegeven aan
amendement, omdat dit tarief een verplichting is die
de portefeuillehouder, zijn opgenomen in het
door het rijk wordt opgelegd. De wethouder heeft
uiteindelijke document. Zo had Miriam bijvoorbeeld
beloofd voor maart alle gezinnen die het betreft in
aandacht gevraagd voor valpreventie bij ouderen.
beeld te hebben en waar nodig en mogelijk met een
oplossing te komen.
In die raadsvergadering in december kwamen nog
twee belangrijke onderwerpen aan bod.
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In de vergadering van december zijn de
zonnevelden in het buitengebied ook weer
besproken. Er lag een motie van de oppositie
waarmee in eerste instantie het hele beleid op pauze
zou worden gezet, maar die later wel wat werd
afgezwakt om maar één initiatief (het TEC) door te
laten gaan. De coalitie had ook een motie voorbereid
om het college te vragen om

onderwerpen of meer algemeen vragen of
opmerkingen hebt, ben je natuurlijk altijd welkom
op steunfractievergaderingen.

het beleid op korte termijn te evalueren. Deze
tweede motie had een meerderheid, waardoor in
februari het beleid en het proces opnieuw opiniërend
worden behandeld. Een kans voor alle inwoners om
in te spreken en mee te denken over hoe we de
energietransitie vorm gaan geven. Want dat zonneenergie nodig is, vinden vrijwel alle partijen en
inwoners.

Bestuur vol vuur

Tot slot hebben we in de vergadering van december
ook de afvaltarieven besproken. Natuurlijk ook een
beladen onderwerp in de gemeente. Het is ook lastig
om uit te leggen dat de tarieven voor het vastrecht
en de groene kliko omhoog moeten, ondanks het
succes van het gescheiden inzamelen. Want het is
een groot succes: we scheiden als inwoners ons
afval boven verwachting goed. Jammer genoeg is
het ophalen en verwerken van afval een stuk
duurder geworden, en heeft het rijk de belasting op
afval voor de gemeente veel duurder gemaakt.
Omdat de tarieven voor afval kostendekkend
moeten zijn, wordt het dus duurder voor inwoners.
De gemeenteraad had eerder in 2018 besloten dat
de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente op een
andere manier georganiseerd zou moeten worden.
De afgelopen jaren had de gemeente samen met het
Bedrijven Netwerk Drimmelen een bijeenkomst in
Hotel De Korenbeurs en de raad was van mening dat
hierdoor inwoners zich niet voldoende welkom
voelden. Enkele raadsleden hebben daarom met de
gemeentelijke organisatie een nieuwe opzet bedacht
in het gemeentehuis. De nieuwjaarsbijeenkomst
nieuwe stijl heeft op 9 januari vanaf half vijf
plaatsgevonden en het was wat mij betreft een
groot succes. Het was lekker druk, er waren
ondernemers, organisaties en verenigingen, maar
vooral ook meer inwoners. Naast een hapje en een
drankje was er gezorgd voor wat entertainment en
de toespraak van de burgemeester werd goed
ontvangen. Deze nieuwe opzet zal binnenkort
worden geëvalueerd.
Ook 2019 zal weer een druk jaar zijn. Wij zullen als
fractie op basis van ons programma de partij blijven
vertegenwoordigen en proberen zoveel mogelijk van
onze punten en die uit het coalitieakkoord te laten
uitvoeren. Als je wilt meedenken over specifieke

Namens de fractie wil ik iedereen veel geluk,
gezondheid en succes wensen voor 2019!
Leo Mol, fractievoorzitter

Het nieuwe jaar zijn we zoals gebruikelijk begonnen
met een nieuwjaarsbijeenkomst. Op 11 januari
troffen zo’n 15 leden elkaar in café de Harmonie in
Terheijden. Een beetje een tegenvallende opkomst.
Misschien kwam het doordat we een week later
waren dan andere jaren, of is het een signaal van
teruglopende interesse? Ik hoop niet dat dit het
geval is.
Wat gaat het komende jaar ons brengen? Dat is op
zich koffiedik kijken. Er zijn weliswaar drie
verkiezingen. Als partij hebben we daar dit keer
minder mee te maken.
Als partij willen we komend jaar ons gezicht wat
meer in de kernen laten zien. Samen met de prcommissie en de fractie gaan we hiervoor een
planning maken.
Verder gaan we kijken hoe we meer mensen kunnen
interesseren voor het handwerk van het lokaal
bestuur. Het raadswerk is veeleisend. Als raadslid
sta je ook in het centrum van de belangstelling. Het
beeld dat buitenstaanders van raadsleden hebben is
ook niet altijd positief. Zakkenvullers, profiteurs zijn
termen die vaak over raadsleden worden uitgestort.
Dat beeld kan alleen worden veranderd door te laten
zien hoe belangrijk dit werk is. En voor onze lokale
democratie is dat een belangrijke opdracht. Om er
voor te zorgen dat we op tijd zicht hebben op
potentiele opvolgers voor onze huidige
vertegenwoordigers moeten we nu al aan de slag.
We staan weer aan het begin van een uitdagend
jaar.
Ricus Tiekstra
Voorzitter
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Vergaderschema raad en andere activiteiten 2018

Agenda
Januari:
Do. 31-01-2019

Raadsvergadering

Februari:
Di. 05-02-2019

Steunfractie Info en opinieronde

Do. 07-02-2019

Informatieronde

Do. 14-02-2019

Opinieronde

Di. 19-02-2019

Steunfractie Raad

Do. 28-02-2019

Raadsvergadering

Maart:
Di. 19-03-2019

Steunfractie Info en opinieronde

Wo. 20-03-2019

woensdag Provinciale Statenverkiezingen 2019

Wo. 20-03-2019

Waterschapsverkiezing 2019

Do. 21-03-2019

Informatieronde

Do. 28-03-2019

Opinieronde

April:
Di. 02-04-2019

Steunfractie Raad

Di. 02-04-2019

Steunfractie Raad

Do. 11-04-2019

Raadsvergadering

Mei:
Di. 07-05-2019

Steunfractie Info en opinieronde

Do. 09-05-2019

Informatieronde

Do. 16-05-2019

Opinieronde

Di. 21-05-2019

Steunfractie Raad 23 mei woensdag

Do. 23-05-2019

Verkiezing Europees Parlement 23 mei 2019

Wo. 29-05-2019

Raadsvergadering Let op afwijkende dag Woensdag ipv donderdag

Juni:
Di. 04-06-2019

Steunfractie Info en opinieronde

Do. 06-06-2019

Informatieronde

Do. 13-06-2019

Opinieronde

Di. 18-06-2019

Steunfractie Raad

Do. 27-06-2019

Raadsvergadering

Juli:
Ma. 01-07-2019

Steunfractie Raad (optioneel)

Do. 04-07-2019

Raadsvergadering laatste raad voor vakantie reces

Vr. 05-07-2019

RECES VAN 5 JULI TM 22 AUGUSTUS

Augustus:
Di. 20-08-2019

Steunfractie Info en opinieronde

Do. 22-08-2019

Informatieronde

Do. 29-08-2019

Opinieronde

September:
Di. 03-09-2019

Steunfractie Raad

Do. 12-09-2019

Raadsvergadering eerste raad na vakantie reces
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Di. 17-09-2019

Steunfractie Info en opinieronde

Do. 19-09-2019

Informatieronde

Do. 26-09-2019

Opinieronde

Oktober:
Di. 01-10-2019

Steunfractie Raad

Do. 10-10-2019

Raadsvergadering

Di. 22-10-2019

Steunfractie Info en opinieronde

Do. 24-10-2019

Informatieronde

Di. 29-10-2019

Steunfractie Raad 7 en 14 november (optioneel)

Do. 31-10-2019

Opinieronde

November:
Do. 07-11-2019

Raadsvergadering

Do. 14-11-2019

Raadsvergadering

Di. 19-11-2019

Steunfractie Info en opinieronde

Do. 21-11-2019

Informatieronde

Do. 28-11-2019

Opinieronde

December:
Do. 12-12-2019

Raadsvergadering laatste raadsvergadering 2019

De vergaderingen zijn op het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld . Op onze website
staat de agenda . Hierin worden ook steeds de laatste wijzigingen op gezet klik hiervoor op de onderstaande link
http://www.groendrimmelen.nl/?action=pagina&id=6

