Algemene beschouwingen PvdA perspectiefnota 2019
Voorzitter, aangezien dit een beleidsarme perspectiefnota is, heeft het weinig zin om hieraan al te veel
woorden te besteden. Over het toekomstige beleid van dit college heb ik bij het vorige onderwerp
genoeg gezegd. Normaliter zou iedere van zijn eigen stem houdende politicus hier een verhaal afsteken
wat zijn weerga niet kent, maar er ligt hier wat de PvdA betreft een prima stuk voor ons. Bij de begroting
en bij de volgende perspectiefnota kunt u van de PvdA weer een ware show verwachten, bijvoorbeeld
omtrent thema’s als wonen, milieu, communicatie, jongeren en het sociaal domein. Ik heb wel wat
vragen. Verder laat ik mij graag inspireren door mijn collega’s, dus als zij met zaken komen waar de PvdA
spontaan enthousiast over wordt, dan hoort u dat van mij.
a. Kan de wethouder financiën vertellen waar in de perspectiefnota de uitwerking van de
zogenaamde People, Planet, Profit-gedachte staat? Dit lijkt ons een juweeltje uit de
ambtelijke taal. Ons is schriftelijk medegedeeld dat deze slogan de komende jaren
wordt gebruikt. Prima, maar je begint een stuk niet met een overkoepelend thema dat
eigenlijk niet eens zo overkoepelend is. Sterker nog, het thema is niet in het stuk terug
te vinden. De PvdA hoopt niet dat dit een voorbode is voor de manier waarop we met
inwoners en raadsleden gaan communiceren de komende jaren. Laat het ons nou eens
niet moeilijker of mooier maken dan het is.
b. Over het verminderen van reststofafval: Waarom is het risico aanwezig dat de beoogde
restafvalreductie niet wordt gerealiseerd? Deze raad heeft besloten te willen gaan voor
100 kilo restafval per inwoner. Dat dit niet in het beoogde tempo kan worden
gerealiseerd is één ding, dat het wellicht niet wordt gerealiseerd klinkt als beleid dat in
een ondergrondse container thuishoort. Hopelijk staat het slechts wat ongelukkig
verwoord, anders vraagt de PvdA zich toch serieus af waarvoor alle investeringen zijn
geweest. Bovendien moeten we dan ander beleid gaan voeren.
Tot zover in eerste termijn.

