Tijd voor de partijloze ‘gekozen’ wethouder
“Politieke partijen kunnen niet meer de kwaliteit leveren die nodig is voor bestuurlijke functies”, dat
wordt aangevoerd als een van de argumenten voor meer partijloze burgemeesters. Ditzelfde
argument zou ook kunnen gelden voor wethouders. Waar wethouders vroeger nog voortkwamen uit
een kritische selectie binnen politieke partijen met veel actieve leden, is het daar nu armoede troef:
er valt weinig te kiezen. Door de versplintering van het politieke krachtenveld wordt het nog
moeilijker.
Door minder gekwalificeerde en onbekende wethouders neemt het vertrouwen in politici verder af.
Kan het anders?
Veel mensen en organisaties laten graag hun zorgen en ideeën horen aan politici en begrijpen ook
dat niet alles kan. Ook is er over de meeste onderwerpen in de gemeenteraad weinig verschil van
inzicht tussen politieke partijen. Voor enkele zwaarwegende dossiers moet met voor- en
tegenstanders binnen en buiten de gemeenteraad gezocht worden naar de beste oplossing. Dat
vereist bestuurlijke kwaliteit.
Lokaal zijn er zeker mensen met de benodigde kwaliteiten voor wethouder, maar die willen zich niet
aan een politieke partij binden. Het zou voor hen aantrekkelijker moeten zijn om hun talenten en
ervaring in te zetten voor het lokale bestuur.
Misschien kan dat met een partijloze ‘gekozen’ wethouder.
Een aantal politieke partijen zouden samen in het jaar voor de verkiezingen kunnen bekijken of ze
voldoende op een lijn zitten om samen een potentiele wethouder uit de lokale gemeenschap te
selecteren. Die kandidaat-wethouder zou dan samen met de kandidaat-lijsttrekker en kandidaatraadsleden van de betrokken politieke partijen, contact kunnen leggen met burgers, organisaties en
belangengroeperingen. Zo krijgt hij/zij ruim voor de verkiezingen gevoel voor de politieke issues en
de spelers daarin.
De kiezers leren op deze manier de kandidaat-wethouder en zijn manier van handelen in een
vroegtijdig stadium en laagdrempelig kennen. Een nadere keuze kan hij/zij maken op basis van de
kandidaat-raadsleden en de verkiezingsprogramma’s, die uiteraard verschillende accenten hebben.
Essentieel is dat de toekomstige raadsleden vertrouwen hebben in de kandidaat-wethouder, omdat
de raadsfractie formeel zonder last of ruggespraak uiteindelijk de kandidaat-wethouder moeten
voordragen.
Aanname is dat minstens een van de betrokken politieke partijen mee doet met de coalitie. Daarom
is het belangrijk om met meerdere (kleine) fracties tijdig samen te werken, die ook vertrouwen in
elkaar hebben. Voor de kandidaat-wethouder is het fijn om te weten dat hij/zij niet afhankelijk is van
één fractie, maar gedragen wordt door meer partijen. Die blijkens de wijze van ‘benoeming’
openstaan voor innovatie in de democratische verhoudingen.
Kortom: politieke partijen geven met de partijloze wethouder helderheid over wie voor hen de
nieuwe bestuurder wordt, de kandidaat-wethouder is bekend met en in de gemeenschap en de
kiezers weten wie ze kiezen in hun eigen lokale bestuur.
Nan Zevenhek
Tot 13 december 2016 fractievoorzitter ZW14, daarna voorzitter ZW14 en vooral een actieve burger.
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<Advertentie>

Toe aan een nieuwe uitdaging?
Wordt wethouder van Waalre!
Heeft u vaak kriebels in uw buik als u leest over besluiten van de gemeente? Of praat u veel met
anderen over wat Waalre zou moeten doen. Zou u graag iets willen doen, maar heeft u daar nu geen
tijd voor?
Heeft u wel eens gedacht aan een baan als wethouder? Wist u dat een wethouder in Waalre 5837
Euro per maand verdient bij een fulltime aanstelling? Totaal zijn er 3 tot maximaal 4 deeltijd
wethouders in Waalre.
Drie politieke partijen van Waalre zijn samen op zoek naar een lokale kandidaat voor het
wethouderschap na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Samen vinden ze het belangrijk dat het
iemand is die vertrouwd is met wat in Waalre speelt en de mensen en haar geschiedenis kent. Maar
ook weet wat er in de buitenwereld te koop is. Iemand die graag de uitdaging aangaat om in een
totaal nieuwe omgeving met een frisse blik en gezond verstand aan de slag te gaan.
Elk van de drie politieke partijen hebben hun eigen aandachtspunten. Maar zij onderkennen dat de
meeste onderwerpen waarover de gemeente besluiten moet nemen, nu nog niet bekend zijn. En dus
in geen enkel verkiezingsprogramma staan.
Daarom is het nodig dat de wethouder zich goed kan verdiepen in meerdere kanten van een
onderwerp, luistert naar voor- en tegenstanders en daaruit een goed voorstel maakt. Het is iemand
die coalitie- en oppositiepartijen op waarde schat en met hen en vele anderen goede contacten
onderhoudt.
De drie samenwerkende politieke partijen gaan er van uit dat minstens een van hen gaat deelnemen
aan de nieuwe coalitie in Waalre. Zo bent u vrij zeker van uw nieuwe ‘baan’.
Kiezers weten op 18 maart volgend jaar op welke wethouder ze stemmen bij een keuze voor een van
de drie politieke partijen. Zij kennen u al en weten hoe u functioneert.
Laat openbaar bestuur een nieuwe impuls geven aan uw loopbaan en uw leven!
Met dit initiatief van drie politieke partijen kunnen we laten zien dat de Kracht van Waalre
beschikbaar is voor het nieuwe bestuur van Waalre!
Voor meer informatie en sollicitatie: nanzevenhek@gmail.com 06-21500521
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Uitnodiging
voor een discussieavond
met de kandidaat-wethouder van Waalre
20 september 2017 19.30 uur in Het Hooster
Met trots nodigen de politieke partijen GW, AWW en ZA14 u uit voor een kennismaking en
discussieavond met hun kandidaat-wethouder René Lavris. De drie politieke partijen gaan in op
onderstaande stellingen en horen graag uw mening en ideeën. De kandidaat-wethouder zal de
discussie leiden.
Graag tot ziens, namens GW, AWW en ZA14, Nan Zevenhek
Stellingen
Ouderen kunnen iets betekenen in de jeugdzorg
Het buitengebied is van de boeren
Regenwater hoort niet in het riool
De stoep is van ons allemaal
Cultuur moeten mensen zelf doen
Honden los in het bos
De Groote Heide is belangrijk voor Waalre
Duurzaam wonen moet regel worden
Een zelfstandig Waalre is de moeite waard

Volg uw kandidaat-wethouder ook op twitter @rlavris of nodig
René uit voor een Bakske Koffie!
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