LIJST SMOLDERS TILBURG
Bij de presentatie van dit coalitieakkoord, in Loods 88, noemde Berend de Vries zijn nieuwe
wethouders “sterren”, maar deze zelfbenoemde sterren inclusief de heer de Vries duiken nu al
weg voor hun eigen magere coalitieakkoord? Juist deze sterren hadden hier vandaag het
woord moeten voeren en niet hun fractiegenoten. Op deze wijze is er in Tilburg nog nooit een
coalitieakkoord besproken. Zou dit dan de gedroomde bestuurlijke vernieuwing zijn?
Wat kun je verder nog zeggen over dit coalitieakkoord...nou het is dun.. letterlijk en figuurlijk
flinterdun en dan bestaat de helft ook nog uit nietszeggende lege pagina’s.
Van deze zogenaamde duurzame en groene coalitie had ik toch wel verwacht dat de pagina’s
van dit akkoord tweezijdig bedrukt waren geweest en dat pagina 5, 8 en 10 samengevoegd
waren tot 1 pagina. Ik hoor u al denken…… wat blijft er dan nog over van dit boekje.
Toch kan er nog meer tekst uit dit akkoord worden geschrapt omdat de plaatselijke politiek
niet gaat over asielbeleid en het reguleren van wiet en de achterdeur.
Ondanks dat wij in Tilburg niet over wiet en de achterdeur gaan is men daar domweg toch
over gaan onderhandelen en vervolgens komt daar een typisch CDA compromis uit.
Ze laten elkaar vrij? Joost mag het weten….. hoe daarover onderhandeld is maar TROTS zal
hij er niet op zijn.
Lijst Smolders is terug…de LST is gestegen van de 4e partij in 2006 naar de 3e partij in 2014.
Dit zelfs met een 5 % lagere opkomst, een afwezigheid van 4 jaar en een zeer terughoudende
verkiezingscampagne. Het is dan ook ondemocratisch en onfatsoenlijk om niet met de LST te
willen praten en dat ook nog eens met overduidelijke drogredenen en non argumenten.
Het is natuurlijk te gek voor woorden dat toen de baantjes nog verdeeld moesten worden men
niet met de Lijst Smolders wilde praten, echter nu de baantjes verdeeld zijn wil men ineens
wel graag samenwerken met de LST. Dat is natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig en
tegenstrijdig en bewijst ook de drogreden om niet met de LST te willen praten.
Het vertrouwen van de LST is beschaamd met onfatsoenlijk en onbetrouwbaar gedrag.
Toch zal de Lijst Smolders ook nu weer het belang van onze gemeente en haar inwoners niet
uit het oog verliezen!
Dit coalitieakkoord bevat veel mooie woorden, open deuren en holle retoriek. Waar toont u
leiderschap, waar worden echte keuzes gemaakt. Natuurlijk wordt er geld ingezet maar lost
dat geld het probleem ook op? De visie hoe het probleem wordt aangepakt ontbreekt te vaak.
Veel wordt ook vooruitgeschoven.
D66 VOORRUIT staat op de verkiezingsposters, maar dat wordt op deze wijze al heel snel
D66 ACHTERUIT……… of een D66 van VOORUITSCHUIVEN.

Het akkoord is vaag, niet concreet en men komt niet met een duidelijke visie op diverse
fronten. Het zal toch niet zo zijn dat bijvoorbeeld de visie op de kenniseconomie, zoals in dit
akkoord staat omschreven, bestaat uit het specifiek inzetten op het vestigen van MKB
bedrijven die gespecialiseerd zijn in ontmoeten en vergaderen. De LST kent dit soort MKB
bedrijven helemaal niet. Wel kennen wij veel politiek bevriende MKB-adviesbureautjes en
stichtingen of gesubsidieerde praat- ontmoet- en vergaderclubjes die bakken met
belastinggeld kosten.
Verder staat in dit akkoord dat het college een actief Stedenbandenbeleid wil en een sociaal
asielbeleid, terwijl in dit akkoord niet eens over de Reeshof en de ouderen wordt gesproken.
Wij dienen hierover een MOTIE van Treurnis in!
Graag wil de LST vandaag toch wel wat meer inhoud horen over zaken die in het akkoord
worden benoemd. Temeer omdat de coalitiepartijen bij de 4 weken durende onderhandelingen
besloten hebben het accent te leggen op een gemeenschappelijke visie en niet het uitruilen van
standpunten. Goed en sterk leiderschap is zelf aan het stuur willen zitten en zelf de koers
willen bepalen. De LST wil daarom van de coalitiepartijen horen wat die koers is bij de
volgende 8 punten;
1. Tilburg Jeugdwerkeloos Vrijmaken
2. Citymarketing ( 6 miljoen? )
3. Schuldhulpverlening
4. Stappegoor
5. Bibliotheek verhuizen als er ondernemers zich in het gebied vestigen?????
6. Renovatie stadskantoor 1 ?
7. Renovatie stadskantoor 2 ?
8. De Gemeente die als een vastgoedbedrijf winkels bijbouwt onder het Stadhuis
Dit akkoord zegt over de renovatie van het stadskantoor dat ze de raad hierover een besluit
laten nemen maar dan wel in lijn met eerder genomen besluiten. U hoort het goed, maar dan
wel in lijn met eerder genomen besluiten. Dus de raad mag hierover een besluit nemen
maar dan wel wat de Ridder, de Vries en Noordanus eerder hebben bekokstoofd en dat nu als
een dictaat opleggen aan de nieuwe gemeenteraad. De nieuwe raad kan en mag de eerder
genomen besluiten gewoon stopzetten of niet in dezelfde lijn verder gaan! Beter ten halve
gekeerd dan ten hele gedwaald.
Zoals het nu in het akkoord staat doen argumenten van de nieuwe raad er helemaal niet meer
toe. Het lijkt weer gewoon op de oude machtspolitiek van coalitiepartijen zoals ik die eerder
heb meegemaakt bij de renovatie van het Midi-theater in 2008. Als de nieuwe raad niet
uitkijkt wordt de renovatie v/h stadhuis een drama met een omvang van een Midi XXL.
Het zou echt een teken van zwakte zijn en een gebrek aan visie als we vandaag van de
coalitiepartijen steeds te horen krijgen dat ze niet alles in dit flinterdunne akkoord kunnen
benoemen, terwijl er meer dan 10 lege pagina’s inzitten. Daarbij proberen ze ook steeds de
indruk te wekken dat burgers en de oppositie het beleid mede kunnen gaan bepalen, wie dat
gelooft is naïef of zelfs een beetje dom. Deze coalitie had meer leiderschap moeten tonen en
had op zijn minst meer visie en oplossingen kunnen opschrijven.

Gelukkig zijn er veel nieuwe gezichten in de raad en het college, dat geeft op zich wel hoop
ook al zeg ik dat misschien wel tegen beter weten in. Het is te hopen dat de oude raadsleden
hebben geleerd van het verleden en samen met de nieuwe raadsleden kritisch zullen zijn en
blijven en niet slaafs achter B&W aanlopen. Wat zeker niet mag gebeuren is dat de
boodschapper van onbetrouwbaar en onbekwaam beleid wederom in dit stadhuis wordt
verketterd. Tot slot…wens ik het nieuwe college en de nieuwe raad veel wijsheid toe!

