Raadsvergadering Bloemendaal, 17 december 2020.
Geachte leden van de raad,
Dames en heren,
Het was de eerste keer in mijn leven,
een kerstmis zonder gezin.
Natuurlijk was er wel een boom met
lampen, ballen en slingers erin.
Een eenzaam kerstontbijt, alles was
anders dan vroeger, want dat is verleden tijd.
Je mist dan toch wel die warmte en gezelligheid.
Je probeert de leegte op te vullen en
dat lukt natuurlijk niet, ondanks het
Christusfeest heb je toch wel veel verdriet.
Een ding houd je dan nog op de been,
de gedachte volgend jaar ben je
misschien niet meer alleen en dan kun
je kerstmis weer samen vieren.
Dit jaar leek het mij toch weer eens gepast de eindejaar
toespraak te openen met een gedicht afkomstig van
www.luckz.nl De inhoud slaat zowel direct als indirect op de
bijzondere tijd waarin wij momenteel leven. Al sinds eind
februari hebben we te maken met corona en dat heeft grote
invloed op het dagelijks leven van alle Nederlanders.
Momenteel zitten we zelfs in de strengste lockdown. Kerst en
Oud en Nieuw zullen er dit jaar anders uitzien dan we gehoopt
hadden.
Bij het schrijven van deze eindejaar toespraak heb ik net als
andere jaren de teksten van eerdere eindejaar toespraken erop
nageslagen. Daarbij valt ook nu weer op dat er dit jaar een
aantal terugkerende thema’s zijn geweest. Wel houd ik voor de
eerste keer een digitale eindejaar toespraak.
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Eén thema loopt er als een rode draad doorheen: de taken van
raadsleden. In het verlengde daarvan wordt het tijdsbeslag van
het raadslidmaatschap genoemd. Daarom herhaal ik een aantal
passages uit eerdere eindejaar toespraken omdat ze nog
steeds actueel zijn.
Allereerst zet ik de taken nog maar even op een rijtje: kaders
stellen, controleren en volksvertegenwoordiging. En de laatste
taak is misschien wel de belangrijkste!
Raadsleden zijn vooruitgeschoven burgers die het geluid van
de burger vertolken. Bewust kennen wij in Nederland een vorm
van lokaal lekenbestuur. Dat moet vooral ook zo blijven, want
juist als amateur kunnen raadsleden een vernieuwend geluid
laten horen. Professionals heeft de gemeente in dienst in de
vorm van ambtenaren. Wanneer raadsleden leren om
professioneel te zijn als amateur, kan de werkdruk behoorlijk
afnemen.
Raadsleden zijn er niet om de spelfouten in dossiers aan te
wijzen. Zij moeten de politieke keuzeafwegingen vlijmscherp
leren formuleren en daarop politiek bedrijven. Raadsleden
moeten ook leren los te laten. Niet over ieder onderwerp
hoeven zij hun mening klaar te hebben. Beperking tot
kerndoelen kan juist het gehele beleid ten goede komen.
Raadsleden moeten het zelfbewustzijn bezitten om aan
kritische zelfreflectie te doen. Dit kan leiden tot een
professioneler houding binnen een beperkter aantal uren. Om
over na te denken.
Nu kom ik bij een korte terugblik op het jaar 2020: digitale
vergaderingen van commissies en raad, (tijdelijke) huisvesting
statushouders, Blekersveld, Westelijke Randweg 1,
Omgevingswet, project “Raadslid in de klas”, Vitaal
Vogelenzang, spreektijden in commissies, integriteitsprotocol
en van acht naar negen raadsfracties.
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Een vooruitblik laat zien dat een aantal genoemde onderwerpen
voor een deel de politieke agenda van 2021 zullen bepalen.
Vermoedelijk zullen de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 ook
al een schaduw vooruitwerpen. Alle partijen zullen aan de slag
gaan met de voorbereidingen. Programma’s, kandidatenlijsten,
lijsttrekkers, campagne, folders, posters en sociale media. Een
ieder probeert op zijn eigen manier kiezers ertoe te bewegen
straks op zijn of haar partij te stemmen.
Een pre verkiezingsjaar is vaak ook een periode waarin
raadsleden elkaar tijdens debatten figuurlijk feller in de haren
zullen vliegen. Dat mag natuurlijk maar ik spreek daarbij wel de
hoop uit dat dat wel zal gebeuren op basis van argumenten met
respect voor elkaar en elkaars opvatting en men zich niet zal
verlagen tot persoonlijke aanvallen.
Ik denk dat we op die manier de inwoners van de gemeente
Bloemendaal, namens wie wij hier zitten, het beste kunnen
motiveren in 2022 deel te nemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen.
Leden van de raad,
2020 is bijna voorbij. Traditiegetrouw wil ik dan een aantal
mensen bedanken: de mensen op de publieke tribune voor
zolang dat mogelijk was, de kijkers en luisteraars via internet,
de pers, de leden van het college, de collega-raadsleden en
duo commissieleden, het ambtelijk apparaat, de griffie en
natuurlijk de bodes.
Ik wens u allen en uw naasten fijne Kerstdagen en een
gelukkig, gezond en gezegend 2021 toe.
Ik zou mijn eindejaar toespraak graag willen eindigen met het
volgende.
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Gisteren ontving ik een kerstkaart van een kennis met een
gedicht. Na het lezen ervan liet ik het even goed tot me
doordringen. Ik dacht: dat is wel heel toepasselijk voor de tijd
waarin we momenteel leven. De tekst wil ik u graag meegeven.
Hoop in deze kersttijd
op vrede en gezelligheid
in kleine kring
vanwege de beperking.
Maak een goed plan
en geniet ervan.
Voor alle mensen
de allerbeste wensen.
Voor Kerst en ’t nieuwe jaar
hou van elkaar.
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