H&G Informeert !
Politiek periodiek vereniging Helder en Gedreven
Nummer 1

Wij, het bestuur van Helder en Gedreven, zijn voornemens om onze leden en overige
sympathisanten periodiek te voorzien van informatie vanuit de Fractie en het Bestuur.
Deze informatie verzorgen wij middels een nieuwsbrief : H&G INFORMEERT !
Deze nieuwsbrief ontvangt u per mail. Mocht u een gedrukte versie op prijs stellen dan
kunt u zich eenmalig aanmelden bij ons secretariaat :
secretariaathng@gmail.com of bel met 0611134832.
De nieuwsbrief staat ook op de website: www.helderengedreven.nl
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Introductie
De afgelopen periode kregen wij sterk de indruk dat de verslaglegging in dag- en
weekbladen van de commissievergaderingen en raadsvergaderingen summier en
onvolledig wordt weergegeven door de media. Op diverse momenten zijn wij
aangesproken met vragen over de gepubliceerde verslaglegging. Tevens zijn wij van
mening dat de publicaties in een terugkerende rubriek “ Politiek Café “ als (te) eenzijdig
weergegeven vanuit een oppositionele positie.
Dit alles brengt mensen in verwarring over de rol van de H&G-fractie in het politieke
debat. Ook het aantal keren dat er geen VOS uitzending was, heeft tot klachten geleid bij
ons bestuur.
Inmiddels is er een nieuw raadsinformatiesysteem geïnstalleerd in de raadszaal.
(Over dit systeem en hoe u hiervan gebruik kunt maken, leest u in het aparte artikel dat
over dit onderwerp gaat.)
Natuurlijk respecteren wij de persvrijheid volledig maar dat geeft ons daarom ook
vanzelfsprekend het recht om zelf de regie te voeren over hetgeen wij presteren in het
politieke debat!
Vandaar een eigen nieuw initiatief.
Het voornemen is om vier keer per jaar onze achterban volledig te informeren over de
stand van zaken in onze gemeente. Dit aan de hand van reacties van onze fractieleider
Theo Geldens en individuele raadsleden. Bestuursleden zullen u bij praten over
verenigingszaken, bijeenkomsten en ledenvergaderingen.
Wij hopen via deze nieuwsbrieven u nog meer te betrekken bij onze politieke missie:
onze gemeente aantrekkelijk houden, daar waar nodig te verbeteren en de leefbaarheid
te vergroten. Dit alles op een transparante wijze waarbij de authentieke H&G- werkwijze
helder en transparant wordt toegepast!

Bestuur H&G.
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Informatie uit de

Fractie

Het heeft de afgelopen periode veel energie gekost om alle onderwerpen de juiste
aandacht te geven. De nota Kaders en de begrotingsbehandelingen zijn afgerond.
In de nota Kaders wordt bepaald wat er gerealiseerd moet worden op de diverse
beleidsterreinen, kortom wat de raad allemaal geregeld wil hebben in de komende
periode.
Vanzelfsprekend moeten deze wensen bekostigd kunnen worden! Hiervoor dient de
begroting die door de raad wordt vastgesteld; de raad gaat uiteindelijk over de centen.
Dit alles vereist veel huiswerk, informeren bij ambtenaren en niet in de laatste plaats
luisteren naar onze burgers. Zij kunnen aangeven waar behoefte aan is zoals een
sporthal, opgeknapt zwembad, huisvesting, ( sociale ) veiligheid, onderwijs en zorg.
Bij de nota kaders hebben wij veel energie gestopt in het opstellen van moties en
amendementen. De inhoud van deze moties en kaders staat op onze website!
Tijdens de begrotingsbehandelingen heeft onze fractie veel werk verzet en het debat
aangevoerd. Er zijn veel moties en amendementen ingediend, voornamelijk door H&G
en ook deze staan voor u klaar op onze website.
Waarschijnlijk hebt u ook berichtgeving meegekregen over de behandeling van een
nieuw afvalverwerkingssysteem! Hierbij heeft H&G een zeer belangrijke rol gespeeld
met betrekking tot opgelegde geheimhouding. In het kort zal ik u uitleggen waarom
H&G hier een halszaak van heeft gemaakt. Overigens was het schokkend te moeten
ervaren dat bij een dergelijke onderwerp, waar veel geld mee gemoeid is, vele
miljoenen, er buiten de H&G -fractie geen enkel ander raadslid de moeite leek te hebben
genomen om de stukken in te lezen! Raar om geen kennis te nemen van de inhoud van
een onderwerp, maar wel volledig mee te doen aan het inhoudelijke debat…..
De raadsleden van Geldrop-Mierlo en Eindhoven hebben de opgelegde geheimhouding
unaniem bekrachtigd. Na het lezen van de stukken heb ik de conclusie getrokken dat
een aantal onderdelen van het dossier niet noodzakelijk voor geheimhouding in
aanmerking kwamen. Vervolgens heb ik dit in het debat, met inhoudelijke argumenten,
ingebracht en ons H&G standpunt verdedigd. Waar in eerste instantie de meeste partijen
ons betoog ondersteunden haakten later het CDA en PvdA af. Zij stelden voor om de
geheimhouding wel te accepteren, zonder de inhoudelijke stukken te kennen, en
vervolgens dit juridisch te laten toetsen. Later bleek dat deze juridische toetsing al,
summier, had plaatsgevonden; mosterd na de maaltijd dus. Uiteindelijk na veel
aandringen bij de voorzitter van de Raad werd het voorstel in stemming gebracht. H&G
en VL stemden voor onze motie en daarmee werd de geheimhouding niet op alle
stukken gelegd! Dat hierdoor een nieuw probleem zou kunnen opstaan omdat de twee
andere gemeenteraden Geldrop-Mierlo en Eindhoven wel de geheimhouding hebben
geaccepteerd is een probleem dat niet aan ons is te wijten. H&G kiest voor transparantie
en laat de burger zoveel als verantwoord meekijken met ons werk als
volksvertegenwoordiger. Vandaar deze keuze!
Theo Geldens.
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Verenigingsnieuws

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2017
Ook in 2017 beginnen wij het politieke jaar met een nieuwjaarsbijeenkomst.
Het begint langzamerhand een traditie te worden!
We zijn begonnen met bijeenkomsten in diverse horecagelegenheden in Borkel, Dommelen en
Valkenswaard. Uiteindelijk hebben we gekozen vanuit praktische overwegingen om deze
bijeenkomst op een vaste plek te houden. Niet in de laatste plaats vanwege de gastvrijheid van
de uitbaters van Café “ De Oranjeboom” in Dommelen.
Net als vorig jaar staat deze middag in het teken van gezelligheid, lekker eten en drinken.
In een ongedwongen sfeer waarbij het H&G-thema volledig past: “ …voelt als thuis !”
En ook dit jaar weer een Vlaams Buffet, met eigengemaakte soep en worstenbroodjes uit eigen
bakkerij. ( Theo, Nol en hun partners hebben hiervoor een workshop broodbakken gevolgd )
Alle leden met partners, familieleden en kennissen zijn van harte uitgenodigd voor deze
bijeenkomst op Zondag 15 januari 2017. Aanvang vanaf 14:00 uur.
Bestuur H&G
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Verenigingsnieuws

Raadsinformatiesysteem in 4 stappen
Sinds kort heeft de gemeente Valkenswaard in de raadszaal een nieuw systeem
geïntroduceerd. Met dit systeem is het mogelijk om via het internet de commissie- en
raadsvergaderingen rechtstreeks bij te wonen. U volgt het debat dan op uw iPad, Smart
GSM, Computer of de Smart TV. De kwaliteit van geluid en beeld voldoet hierdoor
helemaal aan de huidige standaard van HD kwaliteit!
Vanwege deze nieuwe service zijn de uitzendingen vanuit de raadszaal verzorgd door
de VOS komen te vervallen.
Natuurlijk bent u te allen tijden van harte welkom om plaats te nemen op de tribune van
de raadszaal. In deze zaal is het geluid door aanpassingen van hoge kwaliteit.
Om gebruik te maken van de Live uitzendingen gaat u naar de website van de gemeente
Valkenswaard : www.valkenswaard.nl
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Klik vervolgens op het Tabblad [ Bestuur en Organisatie ],
Kies nu voor [ Gemeenteraad ],
Vervolgens kiest u [ Vergaderingen ],
Als laatste klikt u op [ Webcast ].

Maak nu uw keuze uit Live uitzending of kijk terug naar een eerdere uitzending vanuit
het Archief.
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Verenigingsnieuws

Colofon
Opmaak:

H&G

Teksten:

H&G Fractie
Bestuur H&G

Foto’s:

LieS !
Jan van Herk

Eindredactie:

Bestuur H&G

Redactieadres:

Kropaarbeemd 7

Voor reacties kunt u contact opnemen met
secretariaathng@gmail.com

Prettige Feestdagen, goede jaarwisseling en tot ziens op zondag 15 januari 2017 !

Volgende H&G Informeert ! kunt u verwachten in de maand maart.
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