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Raamsdonksveer, 2 april 2013 
Betreft: vooraankondiging dia loog conferentie West-Brabant 15 mei 2013 

Geachte heer Pauli, 

Heden ontvingen wij uw vooraankondiging voor een dialoogconferentie voor West-Brabant 
op 15 mei a.S-. De fractie van het CDA in de gemeente Geertruidenberg verbaast er zich 
over dat deze aankondiging niet geheel aansluit bij de brief van 21 maart 2013 van Mr. J.A.J, 
van Driel, bureauhoofd Interbestuuriijke Betrekkingen en Toezicht van onze provincie. 

In die brief wordt als bedoeling van de conferentie aangegeven dat gemeenten, regio, 
Vereniging van Brabantse Gemeenten en provincie de kansen voor de Regio West-Brabant 
verkennen, discussie voeren over de wijze van verzilveren, dieper ingaan op ontwikkelingen 
die op ons afkomen en bevindingen met elkaar delen. Ook de Agenda van Brabant zou een 
thema kunnen zijn. 

Thans zijn de inhoudelijke opgaven en de ambities van de regio en de provincie leidend en 
worden kennelijk ook vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke 
organisaties uitgenodigd. In onze optiek komt de conferentie zoals u die thans voorstaat of te 
vroeg of als mosterd na de maaltijd. U koppelt deze conferentie aan het project "Krachtig 
Bestuur in Brabant" en daar wringt nu net de schoen. 

Op 20 maart jl. publiceerde de commissie "Krachtig Bestuur in Brabant" het rapport 
"Veerkrachtig Bestuur in West-Brabant". Dit rapport valt niet enkel op door zijn conclusies 
maar bovenal door de volstrekte afwezigheid van enige onderbouwing daarvan. Er wordt 
kortom maar wat raak beweerd en termen als "gestold wantrouwen", "gekunstelde 
samenwerkingsverbanden", "stadteland-karakter" en "dorpisme" onderstrepen de tunnelvisie 
van de commissie. Achteraf constateren wij dat de commissie in het geheel niet 
geïnteresseerd was in de visie en de mening van raden en colleges en moeten wij met spijt 
in het hart onze collega's prijzen die er hun tijd niet aan verspilden. 
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Het had de commissie gesierd voorafgaand aan haar rondgang m.b.t. voornoemde zaken 
een dīaloogconferentie te houden. Die had wel met alle nu beoogde betrokkenen gekund en 
zou mede een goede basis voor echt serieuze gesprekken met colleges en raden zijn 
geweest. In dat geval zou het rapport "Veerkrachtig Bestuur in West-Brabant" tenminste 
ergens door onderbouwd en gedragen zijn. In die zin komt de door u beoogde conferentie te 
laat. 

Dat de dialoog die u voor ogen staat alsnog gevoerd moet worden, begrijpen wij wel. U kiest 
daarvoor o.i. echter een bijzonder ongelukkig moment. Naar de mening van de fractie van 
het CDA in Geertruidenberg dient eerst het in naam voorlopige rapport en dienen eerst de in 
naam voorlopige conclusies van de commissie Huijbregts indringend besproken te worden, 
alvorens tot een zinvolle dialoog met maatschappelijke organisaties, onderwijs en 
bedrijfsleven te kunnen komen. Met andere woorden: wij hebben met elkaar eerst wat uit te 
spreken en wat plooien glad te strijken waar het gaat om het gevolgde proces, de wijze van 
betrekken van de lokale democratie, de onderbouwing van het rapport, de conclusies en de 
wijze van presenteren door de voorzitter van de commissie. Daarnaast lijkt het ons zinvol om 
daarbij indringend met elkaar te spreken over wie aan wie verantwoording aflegt en welke rol 
de belangenbehartigers van onze gemeenten dienen te vervullen. 

Ofschoon wij niet ongenegen zijn op een daartoe geschikt moment een dialoog met 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties aan te gaan, moet ons van het hart 
dat één belangrijke partij wederom buiten beeld blijft: onze inwoners. Het gaat in deze 
kwestie o.i. bovenal om hun belangen en de toekomstige inrichting en het toekomstig 
functioneren van de lokale democratie. Wij moeten er echt voor waken dat belangrijke 
beslissingen - als in voorbije tijden - worden genomen door de burgemeester, de 
bankdirecteur, de fabrieksdirecteur, de dokter en het hoofd van de school, eventueel 
aangevuld met de pastoor of de dominee. 

De fractie van het CDA in de raad van de gemeente Geertruidenberg geeft u dan ook in 
overweging om op de agenda voor 15 mei a.s. bovenal een indringende bespreking van 
"Veerkrachtig Bestuur in West-Brabant" te plaatsen en voor de dia loog conferentie met 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven een 
geschikt later moment te kiezen. 
Voorts verzoeken wij u om na te denken over hoe de inwoners van onze regio op zinvolle 
wijze bij de invulling van ook hun toekomst te betrekken. 

Met vriendelijke groet, 
Namefcs de fractie van het CDA in de raad van de gemeente Geertruidenberg 
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Adriaan de.Jongh - fractievoorzitter 
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