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> Nieuwe fractievoorzitter D66 Waalre
Floris Schoots neemt het stokje over van ‘nestor’ Kees de Zeeuw

Floris Schoots is sinds afgelopen donderdag fractievoorzitter van D66 Waalre.
Hij heeft het stokje overgenomen van Kees de Zeeuw.

O

p de dag dat hij 60 jaar zou worden
– 10 mei – is Kees gestopt als
fractievoorzitter. Het voornemen op korte
termijn te stoppen was er reeds voor de laatste
verkiezingen.
Kees is lid van de gemeenteraad sinds najaar 2003,
Met deze staat van dienst is hij de ‘nestor’ van de
gemeenteraad, zoals het langstzittende raadslid
wordt genoemd.
Kees de Zeeuw heeft gedurende vier opeenvolgende gemeenteraadsverkiezingen de D66-lijst
aangevoerd als lijsttrekker.
Kees blijft gewoon lid van de gemeenteraad
in Waalre en een van de voorzitters van de
gemeenteraadsvergaderingen.
Met Floris Schoots heeft D66 Waalre een goede
opvolger voor het voorzittersschap, een raadslid
met ervaring en leiderschapskwaliteiten. <
Kees de Zeeuw

Floris Schoots

> Een motie indienen als D66-lid
Een indruk met tips uit de praktijk

Bij een landelijk congres kun je als D66-lid een motie of amendement indienen.
Hiermee heb je als individu invloed op de landelijke politiek. Saskia Harks diende
in maart vier moties in aangaande onderwijs.
Hieronder een indruk van de praktijk en tips aan de hand van haar ervaringen.

D

e studiefinanciering van mijn zoons liet
maanden op zich wachten, ondanks dat zij
aan alle voorwaarden voldeden om deze te
krijgen. In onze pogingen de studiefinanciering te
krijgen stuitten we op allerlei problemen aangaande de dienstverlening van DUO (Dienst Uitvoering
Onderwijs) en ontdekten we dat veel studenten
hiermee te kampen hebben.
Ik besloot moties in te gaan dienen met ‘ingrepen’
om de diensten van DUO te verbeteren.

Waar moet de inhoud van een motie aan
voldoen?
Informatie hierover kun je ruim voordat een landelijk congres plaatsvindt vinden op de website van
het betreffende congres.
Alvast twee belangrijke inhoudelijke voorwaarden:
- De constateringen in je motie moeten aantoonbaar zijn met bronvermelding. Het moet dus om
feiten gaan.

- Met een motie geef je ofwel opdracht aan de
Tweede Kamerfractie – indien het gaat om een
politieke motie – danwel aan het landelijk bestuur van D66 – indien het gaat om een organisatorische motie.
Verder moet de motie passen binnen een bepaald
kader: je vult uiteindelijk een online formulier in
waarin de tussenkoppen al vastliggen. Handig dus
als je dit stramien al gebruikt wanneer je begint met
schrijven.

Feedback vragen en overleggen
Als je feedback vraagt op je conceptmotie, heeft je
motie meer kans van slagen. Ik heb op advies van
een D66-lid onder andere contact gezocht met Paul
Meenen, 2e kamerlid D66 met Onderwijs in portefeuille. Hij gaf advies over de inhoud en de hoeveelheid moties en liet weten de moties te steunen.

Handtekeningen verzamelen
Tevreden met je motie? Dan moet je 25 leden van
D66 vinden die je motie ondersteunen. Je kunt
hiervoor een formulier ‘ondersteuningverklaring’
downloaden. Maar een fotootje van een handgeschreven verklaring van een lid dat hij/zij jouw
motie ondersteunt, met datum, lidnummer en
handtekening voldoet ook.

Besluitvormingscommissie
Na inlevering krijg je bericht van de besluitvormingscommissie eventuele adviezen. Ik kreeg
het advies de moties samen te voegen, de toon iets
vriendelijker te maken en de feitelijkheid van mijn
constateringen te checken.
Het is aan jezelf de adviezen van deze commissie
op te volgen of niet. Let wel: zij kunnen jouw motie
ontraden. Dat gebeurde mij met 1 motie en laat dat
nou net de enige motie zijn die niet aangenomen is
tijdens het congres ... <

De vier motie ‘ingrepen DUO’ vindt u hier.
Nog vragen naar aanleiding van dit artikel?
Neem contact op met Saskia Harks via
saskia.harks@d66waalre.nl

> Iedereen welkom: Inloop D66 Waalre 29 mei
Stationskoffiehuis 19.00 uur
De fractie van D66 Waalre nodigt iedereen uit voor de inloop op woensdag 29 mei
vanaf 19.00 tot 22.00 uur in het Stationskoffiehuis.

Naparaten over de Europese Parlementsverkiezingen
van 23 mei?
Kennismaken met de nieuwe fractievoorzitter
van D66 Waalre?
Weten wat er speelt in de politiek in Waalre en hoe de
fractieleden van D66 hierover denken?
D66 laten weten wat aandacht nodig heeft in
Waalre?
Weten wat prioriteit heeft in Waalre voor D66?
Ideeën uitwisselen met een drankje en hapje?

Lid van D66 of niet, inwoner van Waalre
of niet, iedereen is van harte welkom!

> Motie sluit zonnepanelen uit van OZB-waarde
D66 Waalre wil duurzaamheid belonen

Het past in het beleid van de gemeente Waalre dat huishoudens binnen onze
gemeente zonnepanelen plaatsen en dat ‘bestraffing’ door een hogere (lokale)
belasting niet wenselijk is. Daarom vinden we dat de waarde van zonnepanelen
buiten de heffingsgrondslag moet blijven.

D

e motie ‘Sluit zonnepanelen uit van
OZB-waarde’is 19 februari jongstleden
aangenomen met een ruime meerderheid.
D66 nam het initiatief tot deze motie. Uiteindelijk
hebben zowel CDA, VVD de motie mee ingediend.

Opdracht college motie
Met deze motie kreeg het college van Waalre de
volgende opdracht van de gemeenteraad:
• De waarde van de zonnepanelen buiten de
heffingsgrondslag voor de OZB te houden
vanaf het belastingjaar 2020 en verder
• Hier te zijner tijd publiciteit aan te geven
• De mogelijkheden te onderzoeken om andere
duurzame investeringen in de woning hierbij
te betrekken

Alleen ZW14 ging niet mee
Slechts twee van de 17 raadsleden stemden niet
voor. Het betrof de gehele fractie van ZW14. <

De complete motie ‘Sluit zonnepanelen uit
van OZB-waarde’ vindt u hier.

> D66 is voor Europa
Europese verkiezingen 23 mei
Op 23 mei zijn de europese verkiezingen.
D66 is voor Europa. Wij zijn optimistisch over onze toekomst
in een nog vrijer, schoner, veiliger en welvarender Europa.

O

p 23 mei zijn de europese verkiezingen
D66 is voor Europa. Wij zijn optimistisch
over onze toekomst in een nog vrijer,
schoner, veiliger en welvarender Europa. Voor een
sterk Nederland hebben we niet minder, maar juist
meer Europa nodig. Daarom was, is en blijft D66 de
meest pro-Europese partij.
Voor de regio Eindhoven heeft D66 Tweedekamerlid Kees Verhoeven een plan gepresenteerd voor
een investering vanuit Europa van twee miljard
euro voor een nieuw instituut voor kunstmatige
intelligentie in Eindhoven. Deze regio kan hiermee
de basis leggen voor een nieuwe Europese
Technologie Industrie en een sterke toekomst.
Kies 23 mei voor Europa. Stem D66!

Wil u de fractie op 18 mei meehelpen met
een uurtje flyeren en in gesprek gaan met de
inwoners van Waalre? Stuur dan een mail naar
saskia.harks@d66waalre.nl

> De politieke crisis in Waalre
Coalitiepartijen, durf keuzes te maken in het belang van onze inwoners!

Wij zien helaas geen beweging op weg naar een oplossing sinds de coalitie sneuvelde
op 4 april. Het is wél duidelijk dat de vijf coalitiepartijen het fundamenteel oneens te zijn
over hoe je bestuurt en over hoe je samenwerkt. Ook over de uitvoering van ‘het
Akkoord van Waalre’ – dat de coalitie zelf sloot – denkt men te verschillend. Er is
volgens de wethouders geen basis om goed te kunnen werken. De wethouders lieten
tevens weten dat iederen bereid moet zijn eigen belang niet voorop te zetten.

T

ijdens de besloten vergadering van
16 april jongstleden is bovenstaande
duidelijk naar voren gekomen. D66 heeft
toen de vraag gesteld waarom de wethouders –
omdat de situatie voor hen onwerkbaar was – dan
niet opgestapt zijn.
De vijf coalitiepartijen die avond echter laten weten
een doorstart als eerste serieuze optie te zien. Helaas
is er toen niet besproken hoe men de situatie kan
verbeteren. Sindsdien zien we helaas geen beweging
richting een oplossing voor de politieke crisis.

Te groot risico voor Waalre
Een verbroken relatie die bij het prille begin al
scheurtjes vertoonde omdat een belangrijke basis
altijd al ontbrak, heeft vrijwel geen kans van slagen.
Wat ons betreft een enorm risico dat dus niet

genomen kan worden, want Waalre heeft een sterk
en stabiel bestuur nodig.

De tijd dringt
Er staat bovendien veel op de agenda van de raad,
waar adequaat aan gewerkt moet worden.
Ons werk gaat gewoon door, maar hoe je het ook
went of keert, de situatie waarin we nu verkeren is
geen fijne basis om goed te kunnen werken.
D66 pleit net als vorig jaar voor een verkenner van
buiten, die objectief in kaart kan brengen welke
coalitie mogelijk en wenselijk is voor Waalre en
voor een stabiel bestuur kan zorgen.
Wij hopen dat de andere partijen de durf hebben
dit initiatief te steunen in het belang van onze
inwoners. <

Floris Schoots

> Er wordt nu nog te weinig geluisterd naar inwoners
Heeft u ideeën voor ons over burgerparticipatie?

Donderdag 23 mei aanstaande staat er een werksessie tussen gemeenteraad en
college op de agenda. Het onderwerp: dilemma’s burgerparticipatie.
D66 vindt dat er te weinig wordt geluisterd naar inwoners. Wat vindt u?
Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en inbreng en nemen dit graag 23 mei mee.

R

uim een jaar geleden heeft een groot deel
van de gemeenteraad ingestemd met meer
invloed van onze burgers. Dit betekent dat
de gemeente op het gebied van burgerparticipatie
met het ‘ja, tenzij’-principe moet gaan werken.
We zeggen dan dus ‘ja’ tegen burgerparticipatie
tenzij er redenen zijn dat het niet kan.

Geeft u ons ideeën die we 23 mei
kunnen meenemen?
Dit betekent dat je als inwoner van Waalre bij
het maken en bedenken van (beleids)plannen
betrokken zou moeten worden.

Gemeente moet écht gaan luisteren
naar inwoners
Het afgelopen jaar zijn daar helaas vrijwel geen
stappen in gezet. De huidige coalitie, het college

en de burgemeester hebben laten zien niet of te
weinig te luisteren naar de inwoners van Waalre.

D66Waalre maakt zich zorgen
De werksessie die staat gepland is voor D66 dan
ook een goed moment om nogmaals onze zorgen
hierover te uiten.

De raad, college de gemeente moeten
openstaan voor nieuwe ideeën.
Wij vinden dat zowel de gemeentelijke organisatie
als de raad en het college een grote omslag moeten
maken. We moeten ons openstellen voor nieuwe
ideeën en voor nieuwe manieren van werken.

Helpt u ons?
U kunt helpen, met antwoord op vragen als:
• Wat kunnen burgers voor de gemeente
betekenen?
• Wanner is burgerparticipatie geslaagd?
• Welke kansen en welke problemen kan
burgerparticipatie brengen? <
Wij nemen uw inbreng graag mee. Neem contact
op via info@d66waalre.nl

> Gelijke kansen voor iedereen in Waalre
Inclusiviteit en diversiteit in Waalre

D66 staat voor een een inclusief Waalre, waar iedereen kan meedoen,
waar iedereen gelijk behandeld wordt en waar iedereen gelijke kansen krijgt.

H

et mag niet uitmaken welke geloofsovertuiging je hebt, hoe je eruit ziet,
hoe oud je bent, waar je bent geboren,
dat je een beperking hebt, dat je arm of rijk bent
of van wie je houdt. Iedereen zou als gelijke
behandeld moeten worden en dezelfde kansen
moeten krijgen.

Meldpunt discriminatie
Discriminatie kan bijvoorbeeld gebeuren op grond
van afkomst, sekse, huiskleur, seksuele voorkeur,
leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte.
D66 wil bij deze graag bekendheid geven aan het
meldpunt discriminatie waar iedere inwoner van
Waalre die zich gediscrimineerd voelt dit kan
melden.
Niet alleen voor u, maar ook voor de gemeente
Waalre is het belangrijk dat discriminatie gemeld
wordt. Met goede informatie weet de gemeente
wat er speelt. Ook D66 Waalre kan er werk van
maken in de raad als dit wenselijk is. <

Voelt u zich gediscrimineerd? Ga naar
de website van het Adviespunt Discriminatie.
U kunt daar melding maken via een formulier
(indien gewenst anoniem). Wit u liever telefonisch
contact? Bel 040 2193504
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Wij krijgen graag feedback
Dit is de eerste editie van de nieuwsbrief van D66
Waalre. Heeft u suggesties om de nieuwsbrief te
verbeteren? Wij krijgen graag feedback voor de
volgende uitgave.

Wilt u de nieuwsbrief per mail
ontvangen?
Heeft u deze nieuwsbrief gelezen maar niet zelf
ontvangen per mail? Mail naar info@d66waalre.nl
indien u de volgende edities per mail wilt ontvangen.
Wanneer u deze nieuwsbrief niet meer wilt
ontvangen, kunt u dit tevens laten weten via
info@d66waalre.nl

D66 Waalre mei 2019
www.d66waalre.nl

