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Commentaar

Dorpspolitiek

A

lleen wanneer raad, college en ambtelijk apparaat
de handen ineen slaan en zich committeren aan
een ingrijpend veranderprogramma kan een gedwongen herindeling worden voorkomen.
Helderder kon de waarschuwing die bureau
Berenschot in de zomer van 2014 in Stein afgaf niet zijn. Wijselijk onderschreven raadsfracties, collegeleden en ambtenaren destijds de harde conclusies en beloofden snel te gaan werken aan
de gewenste cultuuromslag en verbetering van de ambtelijke organisatie. Wat dat laatste betreft is onder de bezielende leiding
van transitiemanager Jack Beverloo en met steun van het college
hard gewerkt aan een betere organisatie. De betrokkenheid van
het personeel is groot en de continuïteit van haar werk is geborgd in het gedegen meerjarig bedrijfsplan Samen naar Beter.
Werkprocessen zijn aangepast aan de eisen van de tijd, rollen
zijn helder en het management is of wordt op orde gebracht.
Maar het wonder van Stein is helaas nog niet geschied.
En de schuldigen zitten vandaag in de raadszaal van Stein, waar
ze andermaal beterschap zullen beloven. Want in plaats van door
te pakken na een enthousiaste aanzet tot betere politieke verhoudingen eind 2014, vervalt de raad nog steeds in oude gewoonten.
Gekissebis over futiliteiten en woordkeuzes, elkaar vliegen afvangen, zeuren over de gunfactor door de oppositie en arrogantie
aan coalitiezijde vertroebelen het zicht op de hoofdtaak van de
raad: goed besturen ten behoeve van haar burgers.
De zondvloed is zeker nog niet over Stein heengekomen,
de gemeente is financieel gezond en voert moeilijke taken die
het Rijk heeft doorgeschoven naar behoren uit. Dorpspolitiek
ontneemt het zicht daarop en schaadt het imago van de gemeente Stein, die met belangrijke vraagstukken als Steinerbos en bevolkingskrimp juist brede politieke consensus hard nodig heeft.

