Van de voorzitter:

Een
gezond
en goed
2015!
Ik hoop dat we, politiek gezien, voor Gemeentebelang net zo’n jaar voor de boeg
hebben als het afgelopen jaar. We hebben
een bijna nieuwe fractie, een nieuwe fractievoorzitter en een wethouder. Kortom we
zitten in de coalitie en dat is voor iedereen
nieuw.

We zijn een partij in ontwikkeling. Er is de
komende jaren nog veel te doen. We
kunnen best nog wat leden gebruiken. Het is
belangrijk verder te groeien om een stabiele
basis te houden. Door groei kunnen en
willen wij nog professioneler te werk gaan
qua organisatie, themabijeenkomsten,
trainingen, communicatie etc.
We zijn een partij die openstaat voor alle
inwoners van Rijen, we hebben een fanatieke fractie en enthousiaste leden. We gaan
er met z’n allen de komende jaren voor om
Gemeentebelang op de kaart te houden.
Marion Patist, namens het bestuur van
Gemeentebelang

Helaas hebben we ook periodes gehad
waarin leden hard moesten knokken voor
hun gezondheid. Ingrid, Marieke en helaas
ook, op een van de laatste dagen van het
jaar, Desiree. Meiden, voor 2015 heel veel
gezondheid toegewenst!
Na 32 weken mee mogen draaien in de
fractie kom je erachter hoeveel werk er door
de fractie wordt verzet. Iedereen verdiept
zich vol overgave in de dossiers en dat is
wel te merken aan de positieve inbreng
tijdens de raadsvergaderingen. Een groot
compliment hiervoor.
Ook het bestuur is hard aan de slag. Het
communicatieplan, de website, de jaarmarkt
en de mooie wenskaarten zijn zichtbare
resultaten. Achter de schermen wordt meer
werk verricht om de fractie en de leden van
Gemeentebelang te ondersteunen, dit
blijven we in 2015 ook weer doen.

Op naar 2016!
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Dag hectisch 2014, welkom
rustig 2015? Vergeet het
maar

ingewikkeld en moeizaam proces was, is
bijzaak. Het resultaat telt!!!

Beste Gemeentebelangers,
wie had kunnen vermoeden dat 2014 zo’n
succesvol jaar zou zijn? Oké, er waren
enthousiaste leden die deze wens hebben
uitgesproken, maar een totaal van 5 zetels
was tot dat moment een droom. En die
droom werd werkelijkheid!
Al vrij snel werd duidelijk dat wij een samenwerkingspartner konden worden in de
coalitie en na vele avonden overleg en
onderhandelen was dat een feit. Na al die
jaren was Gemeentebelang weer een deel
van de coalitie. En…. hadden we ook weer
een krachtige wethouder, Ariane Zwarts. Mij
werd gevraagd deel te nemen aan de kersverse fractie en ik mocht ook meteen het
fractievoorzitterschap op me nemen. Een
eer om te doen en een fikse klus. Niet zozeer vanwege de onderwerpen, maar meer
omdat alle fractieleden nieuw waren,
Marieke was even in de ziektewet, en
Gemeentebelang had jarenlang oppositie
gevoerd.

Allereerst zijn we geen nieuwkomers meer.
Dat excuus kun je de eerste maanden
gebruiken maar dat gaat nu niet meer op.
We zijn blij dat Marieke terug is in de fractie
en bedanken nogmaals Marion die haar
deze maanden heeft vervangen ondanks
haar eigen lichamelijke sores.

Dit soort hindernissen kun je nemen als je
enthousiast bent en goed met elkaar communiceert. Dat doen we, en steeds beter!
We vinden elkaar snel, maken daarbij gebruik van sociale media, en hebben zeer
frequent overleg over alle onderwerpen.
Nu, 9 maanden later, stel ik vast dat we een
fractie zijn geworden die weet waarover het
gaat, die een fors debat niet uit de weg gaat
(denk aan laatste debat over Van der Valk)
maar die ook een eigen stijl aan het ontwikkelen is (denk aan begrotingsdebat waarin
Gemeentebelang als enige de grote lijnen
benoemde in tegenstelling tot de andere
partijen die op detailniveau reageerden).
Natuurlijk hebben de andere coalitiepartijen
aan ons moeten wennen. Door wederzijds
opbouwende kritiek, snelle communicatie
en extra bijeenkomsten lukte dat. Rondom
de ontwikkelingen van het zwembad hebben
we laten zien dat we onze partners konden
overtuigen van onze keuzes. Dat dit een
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En nu 2015

Wat staat ons te wachten? Natuurlijk de
locatiekeuze voor zwembad/sporthal en de
realisering hiervan weer op de agenda. We
moeten dit jaar hierover besluiten nemen. Zo
is er ook de spoorzone: wat gebeurt er met
de geluidswal, welke keuzes kunnen er
gemaakt worden?
Natuurlijk zullen dit jaar
de eerste ervaringen
opgedaan worden met
de drie decentralisaties
van Wmo, Jeugdzorg en
participatie. Het is een
kleine greep uit de vele
onderwerpen. Belangrijk
hierbij is een sluitende
begroting. Dat zal nog de
nodige energie en
creativiteit vragen van
ons allemaal!
Tot slot nog een oproep aan onze leden
Tijdens de laatste ledenvergadering hebben
leden gevraagd om meer betrokken te
worden bij wat er speelt in de partij. Daar
gaan we graag op in! We hebben drie
commissies: Middelen, Ruimte en Samenleving. Wie heeft interesse om zich als lid
van de denktank op te geven voor een van
de drie commissies? Geef je interesse door
aan Nicole Trum. In februari starten we
hiermee. De leden die zich hebben opgegeven ontvangen dan de agenda en de
bijbehorende stukken en worden opgeroepen om hun mening hierover te geven,
schriftelijk of in een discussiebijeenkomst.
Wij willen weten wat onze leden ervan
vinden. Dus geef je op!!!!
Johan Manders
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Ruimtelijke "perikelingen"

In de krant hebben we inmiddels gelezen
dat Van der Valk naar de rechter gaat
stappen. Wordt dus vervolgd….
Luchthavenbesluit

Met dit stukje praten we u bij over allerlei
zaken die in de commissie Ruimte zijn
besproken of waarover we als commissieleden zijn benaderd. Deze keer gaat
het over Van de Valk, het Luchthavenbesluit, het Raadhuisplein en de Spoorzone.
Hot item Van der Valk
Zoals u ongetwijfeld in de krant heeft
kunnen lezen wilde Van der Valk wijziging
van het bestemmingsplan voor het appartementencomplex Klein Zwitserland. Het
verzoek was om de bestemming “horecadoeleinden” te wijzigen in “maatschappelijk”
of “wonen”. Dit verzoek tot wijziging loopt al
enkele jaren en is in 2010 ook al in de raad
geweest. Toen heeft Gemeentebelang gezegd hieraan te willen meewerken.
Vanwege een procedurele fout is het
bestemmingsplan vervolgens vernietigd,
waarna de hele procedure opnieuw gestart
is.
Dat Gemeentebelang nu tegen die
bestemmingswijziging is en meegaat met
de wethouder komt doordat duidelijk is
geworden dat de geluidsbelasting door
vliegbasis en rijksweg daar te hoog is.
Hierin speelde ook mee dat er inmiddels in
de onmiddellijke nabijheid bewoners van
drie huizen uitgekocht zijn op Nerhoven.
Twee leden van Gemeentebelang die
verstand hebben van Ruimtelijke ordening
gaven aan dat het, vanuit hun kennis en
expertise bekeken, vreemd zou zijn als
deze wijziging goedgekeurd zou worden.
Daarom is de fractie meegegaan met de
wethouder en werd het verzoek afgewezen.
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In oktober hebben we een informatieavond
bijgewoond rondom het komende luchthavenbesluit. We kregen uitleg over wat
geluid nu eigenlijk is, hoe het zit met DB(A)zones en KE-normeringen en op welke
wijze het luchthavenbesluit tot stand komt.
Belangrijk is dat de gemeente Gilze en
Rijen alleen een rol speelt bij de totstandkoming van de procedure. Het luchthavenbesluit is een Algemene Maatregel
van Bestuur waarop geen bezwaar of
beroep meer mogelijk is.
Raadhuisplein
Tijdens de begrotingsonderhandelingen is
er een bedrag van 25.000 euro beschikbaar
gekomen om de verkeerssituatie rondom
het Raadhuisplein te onderzoeken. Mogelijk
heeft u de camera’s al zien hangen, dus er
is al daadwerkelijk actie ondernomen.
Enkele partijen zouden het eenrichtingsverkeer graag terug willen zien. De vraag is
of dit gaat helpen, omdat de snelheden dan
omhoog gaan. We wachten de resultaten
daarom af.
Spoorzone
In januari 2015 komt de toekomstvisie
Spoorzone Rijen in de commissie. Het
gekozen scenario heet “Het Vliegwiel” en
heeft als streefbeeld een verbeterde
ontsluiting van het station aan de zuidzijde
inclusief parkeervoorzieningen aan die kant.
Volgens dit scenario komen er perrons aan
beide zijden in plaats van in het midden.
Verder wordt de omgeving van de
spoorzone verbeterd en zou er een voetfietstunnel bij het station komen. Voor wie
de complete visie wilt lezen, ga naar
http://www.gilzerijen.nl/spoor.html
Zijn er zaken rond de ruimtelijke ordening
waarover u nog vragen heeft, bel ons, mail
ons of spreek ons aan...
Pieter, Francesco en Dennis
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Commissie Middelen verdiept
zich in ICT
De commissie Middelen bespreekt naast
algemene financiële zaken ook onderwerpen die uit de Commissies Ruimte of
Samenleving komen en die iets met financiën te maken hebben. Een goed voorbeeld
is de voorgenomen ambtelijke fusie met de
gemeenten Alphen-Chaam en Baarle
Nassau.
ICT
Een belangrijk onderdeel in de uitwerking van
de fusie heeft te maken met ICT (Informatieen communicatietechnologie). Voor de fusie
van de gemeenten moeten allerlei systemen
met elkaar vergeleken worden en er moeten
keuzes gemaakt worden: op welke manier
gaan we na de fusie samenwerken?
Onze raadsleden Francesco Beterams en
Pieter de Bruijn hebben in nauwe samenwerking met Marion Patist veel energie gestoken in het volgen van de ontwikkelingen.
Zij hebben bijvoorbeeld ruim op tijd de
volgende schriftelijke vragen gesteld:
1. Wat kostte de ICT voor de gemeente Gilze
en Rijen in de afgelopen 5 jaar (per jaar)
in- en exclusief personeel? Is het mogelijk
om deze kosten op hoofdlijnen gespecificeerd aan te leveren?
2. In het advies staan veel bedragen.
Concreet willen we graag weten;
a. Het éénmalige bedrag dat betaald
moet worden voor de overstap van
Gilze en Rijen naar Equalit.
b. De structurele kosten die de gemeente
Gilze en Rijen jaarlijks gaat betalen
aan Equalit.
c. De structurele kosten die de gemeente
Gilze en Rijen jaarlijks behoudt op het
gebied van ICT.
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3. Met welke bedrag bouwen de kosten van
de gemeenten Baarle-Nassau en AlphenChaam per jaar af indien als met ingang
van heden de samenwerking met Equalit
beëindigd wordt.
4. Zijn er benchmarks beschikbaar van de
afgelopen 5 jaar rondom ICT van de
gemeente Gilze en Rijen? Kunnen deze
beschikbaar worden gesteld?
5. Is er inzicht op welke manier de "cloudversie" is onderzocht? Is het correct dat de
bedragen aannames zijn op basis van
contact met één gemeente? Wat zijn de
geschatte structurele kosten van een
oplossing uit de markt?
6. Is er een roadmap hoe de gemeente
platform-onafhankelijk, plaatsonafhankelijk kan werken, en kan voldoen
aan het programma van de rijksoverheid
rond het gebruik van open standaarden en
open source software?
7. Is onderzocht of er een manier is om de
licentiekosten van € 650.000 ieder jaar
naar beneden te brengen door gebruik te
maken van (gratis) alternatieven?
Er is dus consequent de vraag gesteld: wat
zijn de structurele kosten? En als je naar de
toekomst kijkt: wat is het ideale plaatje?
Vraag 5 bijvoorbeeld kreeg in de ambtelijke
voorbereiding van de gemeente het navolgende antwoord: ‘Er zijn meerdere mogelijkheden
onderzocht (public Cloud, private Cloud,
combinatie). Voor alle oplossingen was de
conclusie dat de eerste stap moet zijn dat de
applicaties geconverteerd worden en een
nieuwe stabiele omgeving ingericht moet
worden voordat de stap naar de Cloud
gemaakt kan worden. Op basis van ervaringscijfers van een aantal gemeenten (of samenwerkingsverbanden) zijn de migratiekosten
(eenmalige kosten) van deze optie zijn
geschat op 1.200.000 euro. Daarbij komen
nog extra kosten voor de aanbesteding,
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minimaal 100.000 euro en oplossen boventallig ICT- personeel. (Bij aansluiting Equalit
wordt ICT-personeel overgenomen).’
In het tweede deel antwoordde de ambtelijke
voorbereiding: ‘Gebaseerd op cijfers van
bovengenoemde gemeenten komen de totale
structurele kosten van de markt op het niveau
van Equalit. Bijkomend is dat er, conform de
aanbestedingswet, over maximaal 4 jaar
wederom een Europese aanbestedingsprocedure geïnitieerd moet worden. Waarbij
de financiële resultaten onvoorspelbaar zijn.’
Raadsleden en commissieleden moeten het
hiermee doen.

En de tweede keer dat wij vragen stelden over
het thema ‘veiligheid’, ging het over het aantal
woninginbraken in de gemeente en het voornemen van de politie om dat in de komende
periode met 10% te verminderen.

In goed onderling overleg worden deze
schriftelijke antwoorden omgezet naar nieuwe
vragen die in de commissie Middelen of in de
beraadslagingen van de gemeenteraad
opnieuw aan de orde komen.
In de commissievergadering hebben afgevaardigden van Equalit een nadere toelichting
gegeven. Equalit is als Shared Service Center
ICT opgericht door de gemeente Oosterhout in
2007. Hun doelstelling is de krachten te
bundelen met andere gemeenten om zo
wettelijke verplichtingen en gemeentelijke
ambities op ICT-gebied het hoofd te kunnen
bieden. www.equalit.nl/home/
Veiligheid
In twee opeenvolgende vergaderingen heeft
Gemeentebelang ook in de commissie
Middelen vragen gesteld over het onderwerp
‘Veiligheid’.
Met het perspectief van de ‘burger’ in ons
achterhoofd hebben we naar aanleiding van
cijfers in de media (RTL-nieuws) de veiligheid
in onze gemeente aan de orde gesteld. De
eerste keer over de inzet van ‘blauw’ op
straat. Hoeveel politiemensen worden er
ingezet in de Gemeente Gilze en Rijen? Want
de score die RTL-nieuws aangaf, lag 29 %
onder het landelijke gemiddelde.
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Wij hebben vragen gesteld over de inzet van
de beoogde instrumenten. Woninginbraken
zijn ingrijpende gebeurtenissen die een groot
impact hebben op de bewoners die dat
overkomt. Het Uitvoeringsplan veiligheid 20152016 geeft aan dat de politie voornamelijk zal
inzetten op: ‘de aanpak van woninginbraken,
de zorg voor de jeugd, waaronder overlast en
alcohol- en drugsgebruik en bestuurlijke
integriteit en de aanpak van georganiseerde
criminaliteit’. Drie wezenlijke punten voor de
veiligheid in de gemeente. De vraag is echter:
‘Hoe onderbouw je de voorgenomen plannen?
En is het haalbaar?’ 10 procent minder
woninginbraken binnen twee jaar lijkt
gemakkelijk haalbaar, maar dat vergt nogal
wat inzet van politie. Kan die politionele inzet
gegeven worden? We vragen het over een
jaar weer.
Marieke en Ben
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Van onze wethouder

Allereerst wens ik alle leden van Gemeentebelang een goed en gezond 2015.
Het nieuwe jaar wordt het eerste volle jaar
waarin Gemeentebelang voortzet waaraan
de fractie en ikzelf samen begonnen zijn:
het realiseren van onze doelen zoals die
op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, gezonde financiën en het zoveel
mogelijk contact hebben met onze inwoners. En het is ook het jaar waarin de
decentralisatie tot uitvoering komt, een
proces dat we samen goed moeten blijven
volgen.
Maar we moeten verder kijken. Nieuwe
ideeën voor de toekomst zijn van groot
belang. Bijdragen van iedereen zijn van
harte welkom.
Ik nodig dan ook iedereen uit die iets met
mij of de fractie wil delen, om ons te
bellen, te mailen of ons aan te spreken.
Zo komt onze partij Gemeentebelang nog
meer tot zijn recht. En dan kunnen we
samen zeggen: want waar je woont, moet
het goed zijn, ook in het nieuwe jaar!
Ariane Zwarts
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