
Voor onze inwoners, samen kom je verder, met oog op de toekomst 

Voorzitter,  college, collega’s, wellicht weet u het nog: voor onze inwoners, samen kom je verder, 
met oog op de toekomst. Dat waren de speerpunten van de ChristenUnie in de verkiezingen en dat 
zijn ze nu nog, iets wat u vast gemerkt zult hebben. In deze raad hebben we steeds geprobeerd om 
aandacht te vragen voor de ander en met de ander in de overtuiging dat we het samen moeten 
doen, dat we samen echt verder komen.  
  

Dienstbare overheid 

En natuurlijk gaan we daarbij uit van een dienstbare overheid. Een overheid die er is voor die 
inwoners die het zelf niet redden, die een duwtje of duw nodig hebben om mee te kunnen doen in 
onze samenleving.  
  
Bij de behandeling van de kaderbrief in juni 2019 heeft de ChristenUnie gezegd dat we een college 
zien dat wel graag samen wil werken, maar waarbij dat niet zo lukt. Van steeds meer kanten horen 
we de afgelopen maanden pijnlijke verhalen dat samenwerken met de gemeente niet 
vanzelfsprekend is. College, we missen zo ‘de gemeente samen met de inwoners’.  
  
Steeds minder ‘gemeente met inwoners’, maar na ruim 1,5 jaar in deze raadsperiode zien ook 
wij steeds minder ‘samen’ in deze raadszaal, steeds minder ‘college en raad’. Op grote dossiers is het 
voor ons moeilijk om informatie boven water te krijgen, er wordt vertrouwen gevraagd, er wordt 
gezegd dat de ‘raad meegenomen’ wordt. Het lijkt wel of ook de gemeenteraad niet gehoord 
wordt. Een pijnlijke ontwikkeling, pijnlijk voor het college, pijnlijk voor ons als raad, maar zeker ook 
voor onze inwoners. Voor hen doen we ons werk toch?  

Rita 

En een van die inwoners is Rita. Zij woont in Middelburg en heeft zich vele jaren ingezet in onze 
mooie stad. Nu zij ouder is, lukt het haar niet meer om goed voor zichzelf te zorgen, haar man is 
overleden en ze vindt het moeilijk om er alleen op uit te gaan. Ze is veel thuis, ze heeft geen zin meer 
om voor zichzelf te koken, haar huis schoonmaken lukt ook niet meer zo goed. Rita vereenzaamt, Rita 
verpietert. Juist voor haar kan de gemeente het verschil maken. Volgens de ChristenUnie is dat een 
grote taak, zo niet de grootste taak van de gemeente. 
  
Voorzitter, wat is er nodig om oog te hebben voor de ander? College, kunt u aangeven hoe u uw 
werk doet. Denkt u bij uw werk aan Rita, aan al die inwoners, verenigingen, bedrijven die de 
gemeente zo nodig hebben. 
  

Kijk naar de inwoners, zie de mens 



Bij de kaderbrief hebben we het college opgeroepen om zijn financiële bril af te doen en een 
menselijke bril op te doen. Om met een menselijke bril o.a. naar de zorg te kijken, kijk naar de 
inwoners, zie de mens, dat was onze oproep. Helaas hebben we het blijkbaar tegen dovemans 
oren gezegd, tenminste daar lijkt het wel heel erg op. In het actieplan sociaal domein, wat 20 
pagina’s telt, komt slechts vier keer het woord inwoner voor.  
Voorzitter, wij worden hier zo verdrietig van. We doen ons werk toch voor de inwoners? Maar nee, 
het college heeft nog steeds de financiële bril op, het lijkt er zelfs op dat die bril alleen maar een 
sterkere focus heeft gekregen, dat het college al het werk doet om alleen het huishoudboekje op 
orde te krijgen. 
 
Bovenaan het actieplan en het raadsvoorstel, had toch moeten staan dat we anders moeten gaan 
werken voor en met onze inwoners? “De gemeente Middelburg en het  college vinden het belangrijk 
dat inwoners mee kunnen doen in de maatschappij”, dat was toch ook het uitgangspunt van de 
WMO? Maar nee, het college begint haar raadsvoorstel met “om de uitgaven terug te brengen” en 
de titel van het actieplan sociaal domein is ‘besparen door te vernieuwen’. Is dit werkelijk de koers 
die dit college wil varen?  
  

Wat u niet wilt wat u geschiedt, doet dat ook een ander niet 

Voorzitter, met de decentralisaties zijn er veel werkzaamheden en verantwoordelijkheden naar de 
gemeente gekomen. Het vervelende was en is dat we dit moesten doen met minder geld. We 
hebben er met elkaar, samen, op gefoeterd, dit kan toch niet, zo kunnen we onze inwoners toch niet 
geven wat ze nodig hebben. 
College, hoe kan het dan dat u nu precies hetzelfde wil doen richting de organisaties die zorg 
leveren?! Citaat uit het actieplan ‘stel dat in 2018 voor een bepaalde vorm van ondersteuning € 
750.000 is uitgegeven. We spreken af met de leverende organisaties, dat zij die ondersteuning 
bieden voor in totaal € 600.000’. Onvoorstelbaar, dit kan en mag toch niet. Zeker niet als de 
ondersteunende organisaties helemaal niet zijn meegenomen in deze plannen. Dan zijn deze plannen 
toch gedoemd om te mislukken en worden de inwoners de dupe. 
  

Walcherse samenwerking 

De ChristenUnie heeft steeds gepleit voor heldere kaders voor de nieuwe toegang tot zorg. Zoals u 
weet had wat ons betreft de zorg echt niet zo op de schop gehoeven, wij waren en zijn een 
voorstander van samenwerking op Walcheren ook op dit dossier, samen kom je verder. We 
hebben meerdere malen gepleit voor inzage wat nu de plannen zijn. Maar helaas is er nog steeds 
grote onduidelijkheid bij ons. De toegang tot de zorg verandert echter al per 1 januari en wij kunnen 
halverwege november nog steeds niet aan Rita en al onze inwoners vertellen waar ze vanaf 1 januari 
naar toe moeten voor hulp. College neemt u de raad, maar ook de inwoners op deze manier serieus?  
 
(Voorzitter, we dienen diverse moties in om samen aan de slag te gaan voor onze inwoners, met 
onze inwoners. De inhoud wijst voor zich.) 
  
Voorzitter, de ChristenUnie heeft zich een aantal jaren geleden al ingezet om de communicatie te 
verbeteren en laaggeletterdheid tegen te gaan. Diverse stappen zijn gezet, maar naar ons idee kan 



het nog beter. Om ons heen horen we mooie initiatieven van gemeenten die volop inzetten op 
eenvoudige communicatie. College, het is mogelijk om dit te doen, gaat u er aub met lef en 
daadkracht mee aan de slag, voor onze inwoners. En ja, ook voor juridische brieven is dit mogelijk, 
het vergt inzet, anders denken, of laten we zeggen, het vergt lef en daadkracht, maar doe het voor 
onze inwoners! MOTIE. 
  
Zoals u weet is de ChristenUnie blij met het initiatief van de VOM voorde toiletten op het 
Zusterplein.  We begrijpen dat het niet aan de orde is om meer publieke toiletten te organiseren in 
de stad. Wel weten we dat hier vraag naar is. Van diverse kanten horen wij geluiden van inwoners en 
bezoekers die door maag/darmproblemen niet meer naar de stad durven. We hoorden ook van de 
app ‘hoge nood’. Een app waar inwoners en bedrijven zich kunnen aanmelden om hun wc, evt tegen 
betaling, beschikbaar te stellen voor inwoners met hoge nood. Het lijkt ons dan ook een kleine 
moeite voor Middelburg als gastvrije gemeente om hier aan mee te werken en dit te promoten bij 
ondernemers en inwoners. Kleine moeite, groot plezier voor onze inwoners en onze bezoekers! 
MOTIE HOGE NOOD APP (www.waarkaniknaardewc.nl)  
  
Al jaren wordt er in Middelburg gestreefd naar een autoluwe binnenstad. Dit is iets waar de 
ChristenUnie van harte achter staat. Maar ook iets waar we niet zo veel beweging in kunnen 
ontdekken. Op onze technische vraag bij de begroting over stadsdistributie geeft het college aan 
dat het college een eventueel ‘initiatief vanuit de middenstand om dit te onderzoeken en te 
organiseren ondersteunen’. College, waar is de lef, waar is de daadkracht! MOTIE STADSDISTRIBUTIE 
 
Het college heeft eerder, naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie, toegezegd om een mini-
bos te realiseren. Helaas is dit er nog steeds niet van gekomen, het grote probleem is de 10.000 die 
de gemeente moet betalen, terwijl IVN zorgt voor de andere 10.000. Als we nu geen geld reserveren 
voor een minibos vervalt de subsidie van IVN. Het college is steeds creatief om potjes te vinden voor 
plannen die uit hun koker komen, vandaar onze motie om over te gaan tot realisatie van een mini 
bos en te kijken voor een goede dekking en als dat niet lukt gebruik te maken van de pot onvoorzien. 
MOTIE MINI BOS 
  
Tsja, dan het verkeer. Voorzitter, u weet hoe we hierin staan. De motie die we samen met de LPM 
indienen spreekt voor zich. MOTIE ONDERZOEK SCHROEWEG STATIONSWEG 
  
Voorzitter, ik ga afronden. U bent van ons gewend dat we kritisch zijn, maar ook dat 
we altijd constructief meedenken en meewerken, want u weet dat wij een partij zijn van ‘samen’, dat 
we samen aan het werk zijn voor onze inwoners en gericht op de toekomst. Samen voor de ander, 
omdat we weten dat onze God ons samen heeft geschapen en niet als individu.  
In deze begroting en meerjarenraming gaat het college een kant op waar wij echt niet heen willen. 
Voorzitter, daarom kunnen we niet anders dan met pijn in het hart tegen de begroting stemmen. Wij 
kunnen en willen niet de verantwoordelijkheid nemen voor de richting die het college in slaat. Wij 
willen oog blijven houden voor Rita en voor de andere inwoners die onze zorg zijn en onze zorg nodig 
hebben, zodat zij mee kunnen doen in onze mooie stad. We hopen en bidden dat het college zeer 
spoedig de financiële bril afzet en de menselijke bril opzet. Voor Rita en al onze inwoners, om zo 
samen aan de slag te gaan. 
 
Voorzitter, ik dank u.  
 
 
Middelburg, 13 november 2019 
Willemien Treurniet 
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