Verslag van de fractie
Het jaar is weer voorbij en we hebben het derde jaar van het coalitie avontuur weer achter
de rug. Een jaar waarin we als fractie weer voortvarend aan de slag zijn geweest. Onze duale
samenwerking met het College in het algemeen en onze eigen wethouder in het bijzonder
gaf enkele wederzijdse fricties, maar functioneert in de basis prima.
We starten 2016 actief met een brief over radicalisering waar het College bevestigend en pro actief op reageert. We
hebben bij de start van het jaar weer eigen doelen gesteld voor het komende jaar. Onze fractie heeft de andere twee
coalitie partners laten weten dat het kwartaal overleg geen nut heeft en dat we voorstellen om daar mee te
stoppen.
Het oude punt toeristenbelasting is eindelijk echt aan de orde. De andere partijen zien dit niet zitten en gaan voor
een toeristisch fonds. Uiteindelijk wordt dit aangenomen met een eenmalige bijdrage van € 30.000,- van het College
waar geen tegenprestatie aan gekoppeld is. Onze fractie gaat daar uiteindelijk niet in mee. Tot aan vandaag is er nog
niks concreets gebeurd met dit fonds omdat de initiatiefnemers zich inmiddels teruggetrokken hebben.
De fractie bereidt een motie voor een proef met gelegaliseerde wietteelt voor en deze wordt door de gemeenteraad
aangenomen. De fractie heeft een brief gestuurd over de onnodige regeltjes en extra kosten bij de vrijmarkt.
Er is een discussie binnen de gemeenteraad over het gebruik van de van Gogh kerk. Een aantal fracties vindt dat
onze gemeenteraad een plaats verdient in deze kerk. Onze fractie wil er vooral op inzetten dat het hoogste orgaan
van een gemeente dient te vergaderen op een plaats met enige uitstraling die goed bereikbaar is voor onze
inwoners.
De fractie heeft een heidag in de vorm van het spel ‘Wie is de mol’. In de zomerzon worden de opdrachten in Leur
uitgevoerd en is uiteindelijk ‘De mol’ niet gevonden. Daarna nog wat inhoudelijke kwesties met elkaar gewisseld
over het wel en wee binnen de fractie.
Bij de nieuwe manier van vergaderen wordt er geëxperimenteerd met een 1 minuutronde. Hierdoor haken nog
meer fracties af van het nieuwe vergadermodel. Er wordt de rest van het jaar nog verder op de nieuwe manier
vergaderd met wat aanpassingen, maar uiteindelijk is het einde van deze manier in zicht. Aan het einde van 2016
beslist het Seniorenconvent dat we terug gaan naar het oude model met alleen nieuwe benamingen en enkele
wettelijk verplichte aanpassingen..
Bij de kadernota als extra punt de lintjesregen voor jongeren ingebracht en deze wordt breed gesteund binnen de
gemeenteraad. De discussie binnen de gemeenteraad wordt een tijd gegijzeld door een mogelijke opvang voor
vluchtelingen. Etten-Leur zet in voor een versnelde opvang van verblijfsgerechtigden en dat wordt door onze fractie
ondersteund. Uiteindelijk worden de instroomcijfers bijgesteld en is de druk op de verschillende gemeenten van de
baan.
De fractie heeft op aangeven van een inwoner in de Stationsstraat het College aangesproken op de positieve
grondhouding voor een nieuw parochiehuis in de tuin van de Lambertuskerk. Onze fractie krijgt in de gemeenteraad
brede steun voor de opdracht aan het College om samen met de Mariaparochie maximaal in te zetten op het gebruik
van de huidige kerk voordat er meegewerkt wordt aan een nieuw gebouw.
In de regio heeft onze fractie meegewerkt aan een provinciaal plan om een dekkend snelfietspad aan te leggen in
West-Brabant. Deze is door onze collega’s uit Breda aangeboden aan de gedeputeerde.
Aan het einde van het jaar hebben we een gesprek gehad met de burgemeester en de griffie. Daarin heeft de fractie
haar waardering uitgesproken over de samenwerking met de griffie, de ambtelijke organisatie en het College.
Namens de fractie van D66 Etten-Leur,

Erik, Jurriën, Patricia, Peter, Pieter, Wim en Hans

