
SAMENWERKING  

 

In de commissie Samenleving staat een aantal onderwerpen standaard geagendeerd. 

Indien er nieuws te melden is, maken de wethouders van dit agendapunt gebruik om dat te 

doen. Het overleg met de VLL over het voorstel voor een BTW-stichting, valt hieronder, 

evenals het ouderencentrum Berkel en Rodenrijs, het onderwijs en bijvoorbeeld de 

ontwikkelingen bij de WMO-raad.  

 

In de vergadering van 5 april jl. kreeg de wethouder een aantal kritische vragen, omdat de 

gesprekken met de VLL over de BTW-stichting afgebroken zijn. De wethouder gaf aan dat het 

op dit moment inderdaad stil is, maar dat de gesprekken tussen de gemeente en de VLL 

hervat zullen worden. Wellicht met een andere woordvoerder. 

 

Ook met de WMO-raad heeft de wethouder goede contacten. Over het functioneren van 

deze raad heeft de wethouder geen bedenkingen, ondanks het feit dat er onlangs opnieuw 

een aantal leden is opgestapt. Hij gaf aan dat tijdens de eerstvolgende presentatieavond 

diverse onderwerpen voor de commissie samenleving de revue zullen passeren. 

 

Voor onze fractie was o.a. deze laatste mededeling aanleiding voor een kritische noot. De 

presentatieavonden zijn wat ons betreft bedoeld ter toelichting op een te agenderen 

raadsvoorstel, niet om een avondje thuis-op-de-bank te vervangen. Een presentatie heeft 

ons inziens alleen zin als er iets actueels behandeld wordt of als het een inhoudelijke 

verdieping geeft voor de later te behandelen voorstellen.  

 

De commissie liet zich ook niet (meer) overtuigen door de geruststellende woorden van de 

wethouder over zijn overleggen met het maatschappelijk veld en wil boter bij de vis. Een 

aantal fracties stelde dat er wellicht wel contacten zijn, maar dat er geen voortgang wordt 

geboekt. Processen lopen moeizaam en dat leidt tot irritatie en afnemend vertrouwen in de 

wethouder als gespreks- en onderhandelingspartner. Dit werd versterkt door het feit dat de 

wethouder nog niet kon aangeven hoe de belastingdienst had gereageerd op het voorstel 

voor de BTW-stichting. De wethouder ging dus met huiswerk huiswaarts deze avond.  

 

 

Commissie Samenleving 

Ankie van Tatenhove 

 

 

 

 


