Bunde, 26 maart 2018

Dames en Heren,
Focus past bescheidenheid na het verlies van twee zetels dat eigenlijk is terug te voeren op het niet
meedoen van twee kopstukken en stemmentrekkers uit 2014. Over de verkiezingen van 2018 zal
straks niemand meer praten, maar de resultaten die van 2014 tot 2018 zijn geboekt zullen wel nog
heel lang zichtbaar zijn in onze gemeente, gelet op de ontwikkelingen in Bunde, Ulestraten,
Meerssen en straks ook in Geulle. Daar kan iedereen in de gemeente trots op zijn, FOCUS voorop!
De partijen die volgens ons deze verkiezingen gewonnen hebben zijn CDA, KIJK!!! en PGM Het
Origineel. De burgers hebben daarmee aangegeven drie zaken uiterst belangrijk te vinden.
Eerst en vooral moet het gedaan zijn met het geruzie binnen de politiek. Ten tweede moet er nòg
meer geïnvesteerd worden in voorzieningen voor de gemeenschap. En tot slot is het nu tijd om de
burgers mee te laten profiteren van het herstel van de gemeentelijke financiën dat is bereikt in de
voorbije raadsperiode.

Hoe staat FOCUS hierin?
Wij steunen elke partij die zich inzet om de problemen die er nog in Meerssen zijn en zeker nog gaan
komen, voortvarend en met een no-nonsense beleid aan te pakken. Als het financieel verantwoord
is, dan steunen wij investeringen in de kernen voor het welzijn van de burgers alsmede mogelijke
lastenverlichtingen.
En wij zullen elke partij steunen die stabiliteit in het bestuur van onze gemeente nastreeft en,
belangrijker nog, dat door haar gedrag bevestigt. Deze bestuurlijke stabiliteit kan alleen bereikt
worden als aan enkele voorwaarden voldaan wordt:
Ten eerste:
Respectvol en fatsoenlijk gedrag naar elkaar toe, naar bestuurders, burgemeester en
ambtenaren, zowel binnen als buiten de raadszaal. Polarisatie binnen de raad zorgt voor
polarisatie bij burgers en leidt onherroepelijk tot negatieve reacties in de samenleving. Burgers
willen geen ruzie maar resultaten zien. FOCUS heeft in de voorbije periode daar geprobeerd haar
steentje toe bij te dragen, door niet op alle loze beschuldigingen in de media te reageren, maar
wel te zorgen voor resultaten.
Ten tweede:
Wethouders dienen te beschikken over meerdere jaren van politieke dan wel ambtelijke ervaring
in een leidende functie. Het besturen van een gemeente is geen sinecure; ook een kleine
gemeente als Meerssen is gewoon een miljoenenbedrijf dat professioneel bestuurd moet
worden. Door alle veranderingen in taken die de gemeente de afgelopen jaren erbij heeft
gekregen ,en nog gaat krijgen,is wel gebleken dat een professionelere insteek gewenst is en dat
goede wil en inzet tegenwoordig niet meer voldoende zijn.

Ten derde:
Persoonlijk vertrouwen in elkaar is de basis voor politieke stabiliteit. Achterdocht zorgt voor
onrust. Coalities breken vaak niet op onderwerpen, maar op politieke onrust en het gebrek aan
onderling vertrouwen. Het spreekwoord “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard” is in het
verleden al van toepassing geweest en is eigenlijk een waarschuwing naar de toekomst toe.
FOCUS geeft vertrouwen aan wie ons vertrouwen geeft. Je kunt in de raadszaal hard op
onderwerpen zijn, maar zacht op de persoon. Dat hebben wij gemist in de voorbije periode en
FOCUS roept partijen op hier met ons allen verandering in te brengen.
Dames en Heren,
Bestuurlijke kwaliteit en stabiliteit, vertrouwen en respect zijn de bouwstenen voor een beter
Meerssen. Het gaat ook niet om het debat, wie wat zegt en wie het debat wint. Het gaat niet om
eindeloos praten over futiliteiten, processen en details. Het gaat om: weten wat het resultaat moet
zijn voor onze burgers en daar alles voor doen binnen de beperkte tijd die Meerssen misschien nog
rest als zelfstandige gemeente.
FOCUS zal daar haar steentje toe blijven bijdragen.
Maar wij zien ook bedreigingen voor een nieuwe coalitie en de stabiliteit die wij met ons allen
nastreven. Er bestaan risico’s en concrete knelpunten die onder bepaalde omstandigheden, op
termijn kunnen leiden tot spanningen in het bestuur. Zowel op persoonlijk vlak als op politiek vlak.
In het uiterste geval kan daardoor de zelfstandigheid en het voortbestaan van Meerssen in het
geding komen. FOCUS is bereid om constructief mee te werken aan een coalitie, op voorwaarde dat
deze bedreigingen en risico's onderkend en opgelost worden. Wij willen er namelijk niet op
aangesproken kunnen worden, wanneer de provincie moet ingrijpen en maatregelen neemt, die het
einde betekenen voor een zelfstandige Gemeente Meerssen.
De vraag is daarom niet... welke coalitie komt de partijen het beste uit, maar welke partijen zijn het
beste voor de toekomst en zelfstandigheid van de mooie Gemeente Meerssen en het beste voor haar
burgers!!
Afsluitend wil ik nog het volgende zeggen:
De raadszaal is door het onderlinge geruzie weleens vergeleken met een kleuterklas. Welnu, FOCUS
wil daarom afsluitend degene bedanken die ons de afgelopen jaren in persoonlijk en bestuurlijk
moeilijke omstandigheden geleid heeft en hopelijk nog vele jaren onze burgemeester blijft: juf
Mirjam!
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