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Reactie VVD Hilvarenbeek op het procesvoorstel van HOI Werkt ‘Op weg naar een samenlevingsakkoord’ 

 

De VVD Hilvarenbeek heeft het gepresenteerde procesvoorstel bestudeerd en intern besproken. Alles 

afwegende kunnen wij ons niet in het procesvoorstel vinden. Los van tal van vragen en onduidelijkheden op 

onderdelen richt onze kritiek zich vooral op de volgende drie principiële punten: 

 

1. Te complex en tijdrovend, niet in het belang van onze inwoners 

HOI Werkt heeft een ingewikkeld proces bedacht met vele stappen. Dit alles onder het mantra ‘verder 

met vernieuwen’. Maar ‘vernieuwen’ is volgens ons geen doel in zichzelf, het is alleen zinvol als het 

bijdraagt aan het algemeen belang. Hetzelfde geldt voor participatie: de verkiezingen zijn net geweest, 

onze inwoners hebben zich uitgesproken en in onze beleving is nu in eerste instantie de raad aan zet. Nu 

weer input gaan vragen aan de inwoners, dorpscoöperaties, ZLTO, Ondernemend Hilvarenbeek, 

sportverenigingen, cultuurverenigingen, natuurclubs etc. etc. is erg vreemd en niet zinvol. De politiek 

heeft immers in de aanloop naar de verkiezingen die input al voldoende opgehaald en heeft uitgebreid 

met alle geledingen gesproken. Om nu per se opnieuw met ‘de samenleving’ in gesprek te willen gaan 

omdat er nu eenmaal – vanuit de gedachte van ‘vernieuwing’ – gekozen is voor een 

‘samenlevingsakkoord’, zien we toch vooral als een actie voor de bühne. Laten we ons en onze inwoners 

deze kostbare tijd en de kosten besparen en dit niet doen. 

Wat we wél zinvol vinden, is om het concept-akkoord waarover de fracties het in principe eens zijn 

geworden, voorafgaand aan de definitieve vaststelling open te stellen voor commentaar uit de 

samenleving. Nieuw is dat overigens niet, dat is in elk geval in 2010 ook al gebeurd. En verder is het prima 

om ook gedurende de periode onze inwoners bij plannen en projecten te betrekken, maar ook dat niet 

nieuw, dat is al staand beleid (‘Beeks model’). 

 

2. We missen het financiële kader 

Het is een open deur om te zeggen dat de gemeente Hilvarenbeek er financieel slecht voor staat. 

Desondanks lijkt het in het procesvoorstel vooral te gaan om ambities en wensen. Over de betaalbaarheid 

daarvan lezen we niets. Het verkiezingsprogramma en de uitingen in de verkiezingscampagne van HOI 

Werkt geven daar overigens ook nauwelijks inzicht in. De VVD vindt het niet verantwoord om zonder 

duidelijk financieel kader te gaan onderhandelen over een inhoudelijk akkoord. En om input in de 

samenleving te gaan ophalen geldt dat nog sterker. Het risico dat verwachtingen worden gewekt die niet 

waargemaakt kunnen worden, is levensgroot.  
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3. Het procesvoorstel koppelt de benoeming van de wethouders los van de inhoud 

Het procesvoorstel concentreert zich op de vaststelling van het inhoudelijke beleid, het 

‘samenlevingsakkoord’. Pas als zevende stap is gepland het ‘ontwerpen proces selectie wethouders’. De 

VVD heeft in de campagne duidelijk uitgedragen dat wij een zeer sterke voorkeur hebben voor 

wethouders uit de eigen gemeente. Daarnaast willen we geen herhaling van de grote kloof die de 

afgelopen periode bestond tussen raad en college, die serieus ten koste is gegaan van de bestuurskracht. 

Uit reacties van inwoners maken wij op dat dit standpunt in onze bevolking zeer breed wordt gedeeld. 

HOI Werkt lijkt evenwel aan te sturen op een zelfde selectieproces als in 2018. (Geen ‘vernieuwing’ dus 

blijkbaar op dit punt?) Wij vinden dit niet in het belang van onze inwoners, dat moet en kan anders. 

 

Voorstel voor alternatief proces 

Gelet op het vorenstaande doen wij de volgende concrete voorstellen voor het te volgen proces: 

1. Het proces wordt aanzienlijk vereenvoudigd. De partijen onderhandelen samen over een inhoudelijk 

akkoord en als dat leidt tot een concept-akkoord, wordt dat opengesteld voor reacties uit de samenleving. 

Die reacties worden betrokken bij de opstelling van het definitieve akkoord. 

2. Voorafgaand aan de start van de onderhandelingen spreken de partijen alle drie uit dat het op te stellen 

akkoord financieel solide moet zijn, waarbij de financiële tekorten niet simpel worden vertaald naar 

belastingverhogingen. 

3. Voorafgaand aan de onderhandelingen over het akkoord worden afspraken gemaakt over de bemensing 

van het college. Aangezien medeverantwoordelijkheid dragen alleen denkbaar is als je ook mede aan het 

stuur zit, stellen wij voor dat HOI Werkt, VVD en CDA ieder één wethouder voordragen, waarbij ze ieder 

hun eigen (selectie)procedure mogen volgen. Vanzelfsprekend moeten de wethouders over de vereiste 

kwaliteiten beschikken en moet er een goed en slagvaardig team worden gevormd.  

 

We vernemen graag een schriftelijke reactie van HOI Werkt op deze voorstellen, waarna – indien daarvoor 

voldoende basis is – een volgende bijeenkomst kan worden gepland. 

 

4 april 2022, 

Namens de VVD Hilvarenbeek: 

Ronald Blok / Wil Vennix / Chantalle Reijrink / Joost Leenhouts / Lars van Riel 


