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Raadsleden zijn verantwoordelijk als inwoners vastlopen.
Veel raadsleden beseffen niet dat de gemeenteraad het fundament is van onze
grondwettelijke democratie. Zij vertegenwoordigen immers de inwoners. En die
inwoners hebben veel problemen met het landelijke beleid. Gezinnen werden huis
uitgezet en kwamen zwaar in de schulden door de belastingdienst. De kwetsbaarste
jongeren in Nederland krijgen niet of niet op tijd hulp. Thuiszorgorganisaties met
financiële tekorten. Ouderenzorg in opstand. Uitbuiting thuiszorgmedewerkers.
Toename van het aantal dakloze mensen. Deze opsomming is slechts het topje van
de ijsberg.

Zuinigheid bedriegt de wijsheid.
De landelijke politieke partijen zijn de oorzaak van de massale opstand in de
samenleving. Al decennialang wordt de positie van de gemeenteraden verwaarloosd.
En de lokale partijen verroeren zich nauwelijks. Zij vertonen een valse
bescheidenheid. Zij hebben recht op opleidingen, fractieondersteuning en gelijke
kansen bij gemeenteraadsverkiezingen. Veel lokale partijen maken daar geen
gebruik van met als argument dat het geld is van de inwoners.

Het raadslid moet meer zijn dan zijn eigen ik.
Volksvertegenwoordiger is in de huidige ingewikkelde samenleving een dagtaak. Dat
betekent niet alleen stukken lezen maar vooral op een onafhankelijke wijze een
dienende plaats in te nemen tussen de gemeenschap. Als vrijwilligersbaantje is die
functie niet meer in te vullen.

Neem als raad de leiding in het belang van de inwoners
De macht is nu overgenomen door het college van B&W. En dat is slecht schrijft de
Raad voor de Rechtspraak. Want het is de raad die het beleid bepaald voor de
inwoners. Het college dient aan te geven hoe de uitvoering daarvan kan worden
ingevuld. Maar de raad beslist uiteindelijk.

Samen in de VPPG werken aan versterken lokale partijen.
De minister en de VNG willen de lokale partijen muilkorven via het steunpunt lokale
partijen in Den Haag. Daarin wordt € 550.000 jaarlijks geïnvesteerd. Deze
centralistische geldsmijterij tart het bestaansrecht van de lokale partijen. Voor onze
strijd voor gelijke rechten heeft de vakvereniging VPPG meer steun nodig.

