An besonders schönen Tagen ist der Himmel sozusagen wie aus blauen Porzellan.
Und die Federwolken gleichen weissen, zart getuschten Zeichen, wie wir sie auf Schalen sahn.
Met deze regels begint Erich Kästner zijn gedicht “ Im Auto über's Lande”.
Het volledige gedicht en een interpretatie van het gedicht heb ik om der tijdswille bijgevoegd in de
aan u te overhandigen hard copy.
De essentie is dat na de 2e wereldoorlog het u bekende Wirtschaftswunder het mogelijk maakte dat
ook kleine luiden zich een auto konden permitteren om daarmee door de prachtige natuur te rijden.
Alles wat men zag en ervoer, de natuur, de blauwe luchten, het weer, moest worden uitvergroot. Iets
gewoon mooi of goed vinden was niet goed genoeg.
De vreugde van de familie die het autotochtje maakte werd vergeleken met de vreugde van de ganse
mensheid.
Bij lezing van het gedicht en de interpretatie moest ik onwillekeurig denken aan de bij herhaling
door leden van ons college geuitte overdrijvingen. “Ons Nationaal Park moet de Hoge Veluwe
voorbijstreven”. Of, “ Wij ondersteunen de initatiefnemers die onderzoek willen doen naar de
mogelijkheid om een groot hippisch centrum te realiseren op of nabij(?) ons evenemententerrein.
We krijgen dan de kans koploper te worden in Limburg”(net als dit afgelopen jaar al 5 andere
gemeenten riepen)
“De film die EMS gaat maken zal ons definitief op de kaart zetten”werd er geroepen.
Wij zijn overigens benieuwd naar de voortgang en naar het bedrag dat de Provincie Limburg
inmiddels heeft toegezegd als bijdrage. Bij de besluitvorming was er namelijk veel haast omdat
andes deze uitmuntende kans aan onze neus voorbij zou gaan. Volgens de wethouder Buiting zou de
Provincie al in juli/augustus een besluit gaan nemen.Graag informatie daarover!
Hoever zijn we inmiddels met de afspraken over de inhoud en overige gewenste toezeggingen met
de filmmakers?
Er is niets mis met ambitie, laat daar geen misverstand over bestaan. Mits deze is gekoppeld aan een
gezonde dosis realisme. De leegstand van alweer een jaar in Mosaique getuigt van
onevenwichtigheid.
Nadat wij uitbundig mee hebben getrommeld voor de deur van onze Bergse bakker en het College
een ieder die het wilde horen liet weten, dat er onderhandeld werd over de verhuur van de
winkelpanden met veel kandidaten bleef het angstwekkend stil.......
Dit roept de vraag op of het college al heeft nagedacht over een plan B? Er is immers al een jaar
lang geen winkel meer verhuurd in Mosaïque.
Het college merkt op, dat we bijna op de helft zijn van de zittingsperiode van deze raad. Ten tijde
van de start van deze zittingsperiode van de raad werd, met behulp van de Rekenkamer Venlo, een
rapport gepresenteerd over de kosten en organisatie van het schoolvervoer. In de rapportage gaf de
Rekenkamer aan dat de Raad en het College zouden moeten zorgdragen voor regelmatige
tussenrapportages over omvangrijke geldstromen en projecten. Ook zou de raad moeten kunnen
beschikken over degelijke eindrapportages van grote projecten opdat de controlerende functie van
de raad zou worden waargemaakt. Onze fractie heeft bij herhaling gevraagd om die rapportages,
maar kreeg geen steun van de overige raadsfracties en college.
Dezer dagen ontvingen wij een eerste schriftelijke rapportage in de vorm van een informatiebrief
aan de raad over Mosaïque. Een rapportage die al voor de zomer zou verschijnen. Wij hebben
inmiddels verzocht deze rapportage te agenderen voor commissiebehandeling. Wij vragen ons
overigens af waarom het college het kennelijk niet nodig vond, om de rapportage over een van de
grootste projecten van de gemeente die de afgelopen jaren werden uitgevoerd, te agenderen voor
commissiebehandeling?

Ook willen wij een goed onderbouwde tussenrapportage van de ontwikkelingen rond Maaspark
Well in commissieverband kunnen bespreken.Wanneer kunnen wij die verwachten?
Het is namelijk wat vreemd om allerlei gedetailleerde planinformatie te moeten lezen uit de
toegezonde huis-aan-huis flyers en met name omtrent de ambitie om (alweer) een Kästneriaanse
landmark na te streven bij de entree van de voorhaven.
Voorzitter, wij hebben niet zo maar voor een Duits gedicht gekozen om aan te geven waar volgens
ons de schoen wringt. Uw ambitie om de Oost-West verbinding nadrukkelijk op te bouwen, zowel
in relatie met onze Brabantse- en Oosterburen, maar ook de ambitie om in het wegennet de
wenselijke Oost-West verbinding te realiseren, onderschrijven wij.
Echter het in voorbereiding zijnde uitstapje van de raad naar Berlijn niet, zeker als daarvoor geld
wordt gehaald uit de gemeentekas. Zelfs niet als die snoepreis het etiket 'bindingsreis” krijgt. Het
toverwoord om als raad nog eens te werken aan de onderlinge verhoudingen. Het ware beter
geweest het door de burgemeester genomen initiatief door te zetten en de met elkaar afgesproken
mediation af te ronden zoals in aanvang door alle fracties en nu alleen nog door KERN
ondersteund.
Wij betreuren het dat de drie overige fracties na de eerste inventarisatie door een extern buro zonder
opgaaf van reden de stekker uit het proces trokken.
Wij vragen de overige fracties de gemaakte keuze te herzien. Wellicht kan onze burgemeester nog
eens aangeven hoe waardevol haar initiatief was?
Voorzitter,
Im Auto übers Lande. Maar ook door onze bossen, met quads en ook Landrovers met als
vertrekpunt Taste en Go in Wellerlooi. De paden worden vernield, wandelaars springen opzij voor
hun leven.
Wij willen van u een beleidsnotitie waarin u weergeeft hoe, maar ook hoe intensief wordt
gehandhaafd. Ook willen wij weten welke wettelijke maatregelen er zijn om deze activiteiten aan
banden te leggen. En wat u dus konkreet gaat doen om dit zogenaamde toeristisch produkt een halt
toe te roepen.
Ons toeristisch product als speerpunt ontwikkelen is prima. Duidelijk is ook dat er grenzen zijn aan
die ontwikkeling. Teveel landmarks, quads, landrovers, overvolle jachthavens en wat dies meer zij
gaat ten koste van onze natuur en een belangrijke categorie recreanten: wandelaars en fietsers. Als
de rust die wij kennen in onze natuurgebieden zich wijzigt naar een kermisattractie kiezen wij voor
de verkeerde recreatievormen.
Wij nodigen het college uit een korte maar heldere beleidsnotitie te maken over het gewenste
karakter van ons toeristich product en de grenzen daaraan.
Jaarlijks tonnen ter beschikking stellen aan een toeristisch product zonder kaders, met als enige
richtlijn snel te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen achten wij ronduit onvoldoende. De
gedachte om in diverse varianten de jaarlijkse onderbesteding te mogen reserveren voor volgende
jaren achten wij onder de huidige randvoorwaarden volstrekt onaanvaardbaar. Beleid ontwikkelen
in plaats van spaarpotten creeeren voor speelgoedjes van het college heeft, zo zult u begrijpen, onze
voorkeur.
Van belang achten wij ook de ontwikkeling van een actuele kampeernota, mede gezien de discussie
die is ontstaan omtrent de toestemming voor een camperplaats nabij de jachthaven in Well. In de
kampeernota en bijbehorende verordening kunnen dit soor initiatieven aan met elkaar afgesproken
regels worden onderworpen. Mogen wij op een dergelijke notitie rekenen en wanneer?
Voorzitter, onze algemene beschouwingen omvatten tot nu toe een kleine 2 pagina's tekst. Conform
uw verzoek geven wij aan welke moties wij, afhankelijk van uw beantwoording in eerste termijn,
overwegen in te dienen tot nu toe.

Motie EMS omtrent de bekende film over pratende dieren in een boerderij. De fractie KERN wil
weten hoe de stand van zaken is, 3 kwart jaar nadat wethouder Buiting kenbaar maakte 300.000,euro in dit project te stoppen. Welke afspraken en toezeggingen zijn er inmiddels gemaakt?
Overigens staat de onderhavige boerderij nog te koop. Valt de film in de Oostvaardersplassen of de
Maas als de boerderij tijdens de voorbereidingen wordt verkocht?
Motie ontwikkeling plan B voor Mosaïque, aangezien na een jaar leegstand een flink aantal
winkels nog steeds leeg staan. Tevens wensen wij een onderbouwde analyse waarom volgens het
college zoveel winkels leeg staan. Daarbij zou niet alleen gekeken moeten worden naar de effecten
van de economische krisis en het aankoopgedrag van klanten via internet, maar ook naar
bijvoorbeeld de terugloop van de bevolking en vergrijzing.
Ook willen wij graag horen waarom de tussentijdse verlaging van de grondprijzen binnen het
project kennelijk niet het beoogde effect hebben gekregen.

Motie tussenrapportage Maaspark Well uiterlijk aan te leveren in januari 2016. Ook deze rapportage
is al maanden geleden toegezegd maar blijft steeds maar uit. Graag met behulp van het u wel
bekende SMART-principe.
Motie omtrent het gebruik, of beter gezegd misbruik van onze natuurgebieden door toeristische
uitwassen als quads, jeeps en ander gemotoriseerd vervoer en de mogelijk te nemen maatregelen.
Motie omtrent het door ons te stimuleren toerisch product en de vaststelling van de aard en grenzen
daarvan en de realisatie van een actuele kampeernota.
Voorzitter, over moties gesproken. Onze fractie heeft de afgelopen jaren een groot aantal moties
ingediend of anderszins druk op u uitgeoefend om allerlei zaken die voor onze gemeenschap van
belang zijn gerealiseerd te krijgen.
Geen enkele keer heeft u een motie van KERN overgenomen, geen enkele keer heeft de raad in
meerderheid een motie gesteund. Sterker nog de 3 overige fracties in deze raad liepen zelfs op enig
moment, zo ongeveer een jaar geleden, letterlijk weg van de besluitvorming over 47 door ons
ingediende moties. Dit onder het lijdzaam toeziend oog van het College.
Het is goed te zien dat, ondanks de hiervoren geschetste kartelvorming, een groot aantal van de door
ons geuite beleidsintenties en grotendeels op basis van ons verkiezingsprogramma, alsnog werden
gerealiseerd. We noemen, zonder uitputtend te zijn de aanpassing van de voorgestelde reconstructie
van de Hoenderstraat, de realisatie van een fietspad tussen Siebengewald en Afferden, de
herstelwerkzaamheden van een deel van de Kruisstraat, zij het van slechte kwaliteit, de
voorgenomen realisatie van de uitbreiding van het Luukske, de efficiëntere inzet van ons
gemeentelijk personeel door meer en meer samen te werken met andere gemeenten, de bijsturing
van het beleid rondom het gebruik van de groenstroken, de realisatie van een honk of thuishaven
voor de jeugd, althans voorzover deze voorziening nog bestaat, subsidiëring van de goederenbank,
de gratis aanbieding van de GFT containers, de subsidiëring van de lokale omroep, het afzien van
de structurele korting van euro 25.000,- op het Kienderbenkske, de voorgestelde neerwaardse
bijstelling van de WOZ, zij het dan dat in onze ogen de bijstelling nog te gering is.
Voorzitter het is te hopen dat nog meer door ons gevraagde beleidsinitiatieven in de nabije toekomst
worden gehonoreerd. Wij realiseren ons, dat het niet zo veel zin heeft alle moties en andere
voorstellen en suggesties die door u zijn afgewezen, opnieuw in te dienen. In der Beschränkung
zeicht sich erst der Meister. (Goethe) We prijzen ons gelukkig dat ondanks de weigering van de

overige fracties om met onze moties in te stemmen de trent is om deze moties alsnog uit te voeren.
Het zij zo.
In de thans voorliggende begroting staan een aantal beleidsvoornemens, vooral mogelijk gemaakt
door voor ons gunstig uitvallende Rijksuitkeringen.
Onze fractie kan instemmen met de door u voorgestelde inzet van combinatiefunctionarissen
ingaande 2016, temeer aangezien deze functionarissen inmiddels ook worden ingezet als
sportcoach. Zoals u weet ook een van onze wensen. Ook kunnen wij instemmen zoals u inmiddels
weet, met de financiële consequenties betreffende de ontwikkelingsgerichte kinderopvang en zoals
hiervoren al gemeld de subsidiëring van de lokale omroep.
Wij willen van u horen waarom de post van 5000,- euro in 2016 oplopend naar euro 15.000,- wordt
opgevoerd voor onderhoud aan wandelpaden, uitkijkpunten enz. Is het mogelijk deze kosten te
dekken uit de jaarlijks beschikbaar gestelde middelen voor het toeristisch beleid?
U heeft kennelijk nogal wat moeite gehad om uit te leggen waarom de organisatie van de VLG dag
zo wenselijk is, gezien het feit dat u de toelichtende tekst op de pagina's 23 en 24 , zij het met iets
andere bewoordingen,herhaalt. Het enige argument dat wij lezen is dat het goed is om Bergen nog
beter bekend te maken bij de decisionmakers uit de omgeving.
Waar doelt u op? Kan de 25.000,- euro niet beter worden besteed?
Wellicht is het een goede gedachte dat geld en aandacht te besteden aan de zogenaamde Entente
Florale (Nederland). Oftewel deelname aan de verkiezing groenste gemeente van Nederland in onze
grootteklasse.
Dat nu lijkt ons beter passen binnen ons speerpunt toerisme.
Natuurlijk stemt de fractie KERN in met de herinrichting van de Dorpsstraat in Afferden. Alweer
zo'n dringende wens van ons die wordt gerealiseerd. Wij willen graag van u horen wie
verantwoordelijk is voor de technische zeperd die daar heeft plaatsgevonden en dus ook
verantwoordelijk moet worden gehouden voor de meerkosten tot nu toe, ad. euro 215.000,Is er op geen enkele wijze nagedacht over de mogelijke risico,s die verbonden zijn aan dit
experiment, zeker na de miskleun bij de bestrating van de Catharinastraat in Wellerlooi?
Onze fractie is benieuwd waar fysiek de kindcentra in de dorpen gerealiseerd gaan worden. Kunt u
daar iets meer over zeggen, alsmede over de daarmee samenhangende (extra)kosten?
Besloten is de zogenaamde 3d-gelden de eerste jaren te oormerken. De aangegeven tijdelijkheid
geeft aan dat deze gelden t.z.t. voor andere doelen dan de bevordering van de sociale cohesie
zouden kunnen worden gebruikt. Wij wensen dat de raad zich expliciet kan uitspreken over een
eventuele andere besteding van die geoormerkte gelden. Iets waar wij opvoorhand overigens niet
voor kiezen. Kunt u ons dat toezeggen?
Wij maken ons zorgen omtrent de voorgenomen ontwikkeling van Maaspark Well en over de vraag
of de beoogde realisatie van flinke aantallen recreatiewoningen nog haalbaar is. Is u bekend of er,
en zo ja wanneer, gestart gaat worden met de bouw van die woningen en in welke aantallen?
Immers onze investeringen zijn er toch op gericht om naast natuurontwikkeling ook structurele
werkgelegenheid te scheppen. Wij herinneren ons nog de door wethouder Buiting en de VVD
genoemde structurele extra werkgelegenheid variërend van 100 tot 350 arbeidsplaatsen structureel.
Onze fractie maakt zich ook zorgen over de democratische controle op steeds verdergaande
samenwerkingsverbanden. De zeggenschap door onze gemeenteraad beperkt zich in toenemende
mate tot het indienen van zienswijzen. Verlengd lokaal bestuur wordt in toenemende mate verlegd

lokaal bestuur, zonder afdoende mogelijkheid tot bijsturing van regionaal beleid.
Is het college het met onze fractie eens dat bij gebrek aan oplossingen voor dit probleem er
uiteindelijk slechts een oplossing is: schaalvergroting door samenvoeging van gemeenten?
Overigens zijn in dit verband de demografische ontwikkelingen te noemen die ons nopen tot een
regionale aanpak De initiatieven die in de Pol uitwerkingen worden voorgesteld zullen ook voor
onze gemeente tot pijnlijke beslissingen kunnen leiden. Vooralsnog ondersteunt onze fractie
voornoemde initiatieven.
Geld moet voor ons werken zei de heer Valckx bij de aanvang van de huidige coalitie. Kunt u
aangeven waar dit thans het geval is? Wat heeft dat werkende geld ons concreet opgeleverd behalve
ontrekking van forse bedragen gemeenschapsgeld uit onze reserves? Wellicht kan de heer Valckx
zelf ook een aantal voorbeelden geven?
Doelt hij op de 2 pleisterplaatsen van 160.000,- euro (waarvan 80.000,- gemeentegeld), of op een
subsidie aan een commerciële stichting voor een uitkijktoren van 25.000,- euro? Op de filmbijdrage
van 300.000,- euro of toch maar liever de investering van 7 miljoen in Maaspark Well en al die
mooie vakantiehuisjes die daar wel of niet gaan verrijzen en wellicht alweer een landmark bij de
voorhaven?
Niets van dat al? Dan toch maar vol trots een dagje uit in Mosaïque. Lekker wandelen door ons
winkelgebied. En weet u wat zo verrassend is meneer Valckx: Je slaagt er altijd en let op, je kunt er
gezellig een hapje eten! Zo is het, geld moet voor je werken.
Op regeringsniveau, zo lazen we recentelijk, maakt men zich zorgen omtrent de in toenemende
mate verminderde belangstelling door lokale en regionale pers voor gemeentelijke zaken. Dat gaat
ten koste van een goede democratische inkijk door de burger op lokale besluitvormingsprocessen.
De burger weet niet tot nauwelijks meer wat er zoal speelt. De oplossing moet volgens de Haagse
dames en heren worden gevonden in het stimuleren en financieren van de lokale en regionale
omroepen. Zij kunnen er voor zorgen dat de burger weer zicht krijgt op ons reilen en zeilen.
Wij verzoeken het college en deze raad het besluit om geen bijdrage te verlenen aan lokale televisie
te herzien. Op z'n minst moeten uitzendingen van televisieopnamen van de raads- en
commissievergaderingen mogelijk worden
Wij zullen afhankelijk van uw reactie hierover een motie indienen.
Hoera, hoera, na 2 jaar diep nadenken komt er ook in Bergen een eigen Rekenkamer. Als een van de
laatste gemeenten in Nederland en na herhaald aandringen door minister Plasterk.
Wij hebben al een lijstje van te onderzoeken projecten klaar liggen. Gezien de beperkt ter
beschikking staande middelen zal het wel weer nodig zijn geruime tijd te discussiëren over het
bijpassen van financiële middelen.
Vooralsnog nemen wij genoegen met de thans ter beschikking te stellen middelen van structureel
13.000,- per jaar. Het lijkt ons echter goed voor dit doel voor de eerste periode eenmalig een extra
fonds ter beschikking te stellen van 25.000,- teneinde een inhaalslag te laten plaatsvinden. We
zullen afhankelijk van uw antwoord een amendement indienen teneinde dit financieel mogelijk te
maken.
Door onze fractie wordt de aanstelling van een blauwe BOA wenselijk geacht. Wij constateren dat
ook het college een dergelijke functionaris van belang acht. Teneinde dit mogelijk te maken kunt u
ook hieromtrent een amendement verwachten.
Wij kunnen niet instemmen met de voorgenomen raming van euro 50.000,- voor een vervolgproject
voor Mosaïque. Althans niet zonder degelijke onderbouwing.Tijdens het laatstgehouden overleg
omtrent technische vragen bleek dat er kennelijk nog geen inhoudelijke onderbouwing is.
Kan het college toelichten wat de bedoeling precies is van het gevraagde budget?

Tenslotte nodigen wij de raad uit het zogenaamde mantelzorgcompliment op te hogen van euro
100,- naar euro 150,- Zonodig zullen wij hiertoe een amendement indienen.

Voorzitter, wij hebben de amendementen en moties die wij overwegen in te dienen, zulks
afhankelijk van uw reactie en van de overige fracties in de raad, aan de griffier ter hand gesteld.
Dit zoals in het Presidium met elkaar afgesproken.
Tenslotte willen wij onze ambtenaren, ongeacht de aard van hun dienstverband, dankzeggen voor
het vele werk dat zij wederom hebben verricht.

De fractie KERN Bergen.
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