Voorzitter,

Hart zit behoorlijk in haar maag met dit voorstel en dat zit in de inhoud én in het
gevoerde proces. Ik begin bij het laatste.
Voorafgaand aan dit voorstel is ambtelijk een onderzoek gedaan naar wat de fracties
en de griffie vinden van de deze huisvesting. Dat onderzoek is destijds aangekondigd
in het overleg van fractievoorzitters. Er is toen geen besluit genomen dat de
uitkomsten van het onderzoek tot een raadsvoorstel zou leiden waarin het college
keuzes maakt zoals ze nu gemaakt zijn. Wat de discussie hierover lastig maakt: niet
alleen is het fractievoorzittersoverleg een besloten overleg, ook de rapportage van
deze verkenning is vertrouwelijk. Maar het gaat hier over ónze huisvesting. Dat het
College de kar trekt is om die reden op zijn minst ongemakkelijk, mogelijk zelfs
onwenselijk.
Dan de inhoud. Er worden twee opties gepresenteerd, waarvan eentje nieuwbouw in
Veghel is. Voor Hart is die optie onbespreekbaar en we willen die mogelijkheid
daarom niet eens onderzoeken. We hebben er twee redenen voor.
Eén. Deze gemeente heeft enorm veel gebouwen in bezit en het is aan niemand uit te
leggen dat daar nog een nieuw te bouwen pand bij moet komen. Zeker niet als een
van de vastgestelde problemen is dat het huidige bestuurscentrum zo vaak leegstaat.
Wat trouwens door Hart in 2016 al is voorspeld.
In 2015 bedachten we al om het in deze nieuwe gemeente zonder gemeentehuis te
doen. Om ambtenaren te laten werken in de vele gemeentelijke gebouwen in alle
kernen en om de raad te laten vergaderen op diverse locaties, waaronder aula’s van
verpleeghuizen. Dit idee is nooit serieus overwogen, want werd in de kerngroep van
alle fracties letterlijk lachend afgekeurd.
Hart stelde vervolgens voor om alle drie de gemeentehuizen open te houden met die
functie. Er zijn werkateliers die qua inhoud zo ver van elkaar afstaan, dat ze best in
verschillende gebouwen kunnen werken. Meierijstad hoeft zich niet te bekommeren
over de herbestemming van het gemeentehuis van Schijndel, we besparen ruim zes
miljoen aan de verbouwing van het Veghelse gemeentehuis en we zijn als gemeente
aanwezig in de drie grootste kernen. Ook dit voorstel is geen moment serieus
overwogen door de toenmalige fracties van de drie gemeenten. En al helemaal niet
door de fusiestuurgroep.
Twee. Meierijstad is het resultaat van een fusie van drie gemeenten en het is voor het
draagvlak van die gemeente van belang dat de inwoners van alle drie de voormalige
gemeenten zich erkend en herkend voelen. Dat het gemeentehuis in Veghel kwam
was om praktische en vooral emotionele redenen voor nogal wat Rooienaren en
Schijndelaren moeilijk te verkroppen. Het bestuurscentrum verplaatsen naar Veghel
maakt van dat dorp zo ongeveer de hoofdstad van Meierijstad. Het idee alleen al
bedenken getuigt van weinig gevoel van wat er in onze lokale samenleving leeft,
voorzitter.

Voorzitter, het is nog niet te laat om het anders aan te pakken. We kunnen nog altijd
openbare raads- en commissievergaderingen houden op verschillende locaties. We
kunnen nog altijd de lokale overheid zichtbaar en aanwezig laten zijn waar het hoort.
In de dorpen.
Daar gaan we geen amendement voor indienen. Want we komen met een ander idee.
Dat idee bedachten we niet zelf, maar deden we op tijdens de boeiende avond die Hart
vorige week in De Knoptoren hier in Sint-Oedenrode hield. Een avond, waarbij ruim
40 mensen met tal van suggesties kwamen.
We hoorden oproepen om de invulling van dit gebouw integraal op te pakken, en
daarbij ook naar allerlei ander gemeentelijk vastgoed in Rooi te kijken. Het
verplaatsen van het bestuurscentrum naar Veghel druist in tegen de historisch
bestuurlijke waarde die Rooi altijd heeft gehad in dit gebied. Het moet gemeentelijk
bezit blijven, anders gaat het dezelfde kant op als met kasteel Henkeshage. We
hoorden ook achterdocht en kritiek als “Toen de Blauwe Kei werd afgebroken had de
gemeente allang bedacht dat de raadszaal daar zou komen” en “na 2,5 jaar al
terugkomen op een net genomen besluit, dat is geen behoorlijk bestuur”. En er
werden oplossingen aangedragen: “Splits het gebouw in 2-en, waarbij het
historische pand behouden blijft voor Rooi met gemeentelijke balie en trouwzaal en
de nieuwbouw verkocht wordt voor seniorenwoningen of iets dergelijks”.
“Verduurzaam het gebouw en zorg dat allerlei cultureel-maatschappelijke
organisaties de lege ruimtes opvullen”. “Wijk af van parallelle vergaderingen van de
commissies en plan alle vergaderingen in de raadzaal”.
Dan nu het idee. Laten we tot 2022 niks doen. Ondanks de tekortkomingen die ook
wij zien, kunnen we er best nog een paar jaar mee leven. Doe voorlopig niks, vul de
lege ruimtes zoveel mogelijk met cultureel-maatschappelijke organisaties en maak
van de huisvesting van de raad een verkiezingsthema. Laat de partijen die aan de
verkiezingen meedoen maar vertellen wat zij wensen. Laat de partijen maar
verkondigen dat er een nieuw bestuurscentrum in Veghel moet komen. Wij van Hart
zullen ons idee van de vergaderingen op locaties weer lanceren. En laat de kiezer
maar reageren.
Collega-raadsleden, wat vindt u van dit idee?
Tot zover de eerste termijn.

