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Terugblik verkiezingen
GroenLinks is voor de eigen partij tevreden over de uitslag; deze is een stuk beter dan de peilingen
voorspelden. De uitslag is nog iets beter dan vorige keer en GroenLinks is duidelijk de derde partij van
de gemeente. Het is een beloning voor de geboekte resultaten en de constructieve houding van de
partij in Den Bosch. Ook tevreden stemt dat partijen die andere mensen uitsluiten niet hebben
gewonnen. Progressief en groen winnen wel en ook de coalitie heeft gewonnen, maar deze leunt dus
wat meer naar progressief. Tenslotte valt op dat er een aantal kleine partijen zijn bijgekomen zonder
dat het ten koste gaat van de bestaande partijen. Het opkomstpercentage was niet best, maar is
eigenlijk al langer niet echt goed.

Op welke belangrijke thema's zijn er (mogelijke) verschillen met andere partijen
Op het gebied van klimaat ligt er een duidelijke opdracht van de kiezer: aan de slag. De met elkaar
vastgelegde opgave staat voor GroenLinks voorop. In de polder moeten voldoende windmolens
komen om de opgave te halen. Naast de zonnepanelen en energiebesparende maatregelen die
genomen worden. Dat moet je met elkaar in het coalitieakkoord vastleggen. Het versnellen van de
klimaatneutraliteit van 2050 naar 2040 is voor GroenLinks prima, maar dan wel met vastlegging van
de middelen om dat ook waar te maken.

Voor de korte termijn is de belangrijkste woonopgave om ze snel mogelijk voldoende tijdelijke
woningen te realiseren om de bestaande problemen het hoofd te bieden. Met alleen de gewone
woningbouwproductie krijg je binnen afzienbare termijn nooit genoeg woningen gerealiseerd. Het
percentage sociaal woningbouw zou wat GroenLinks betreft omhoog moeten, maar je moet de
percentages wel op gemeenteniveau hanteren en niet op postzegelniveau.

Speerpunt voor GroenLinks is de inzet op talentontwikkeling, kansengelijkheid en het tegengaan van
gezondheidsverschillen tussen verschillende wijken. Hier moet de komende jaren echt op doorgepakt
worden.

Het zou goed zijn om het financiële systeem een keer goed door te lichten. De gemeente heeft veel
reserves waarvan niet altijd helder is waarvoor ze zijn. Daartegenover zijn er veel investeringen nodig.
Daarnaast zit er in het belastingsysteem nog ruimte die beter benut kan worden. Bijvoorbeeld door de
vrijstelling van de afvalstoffenheffing niet uit de algemene middelen te halen, maar te financieren
binnen de afvalstoffenheffing zelf. Ook de Ozb zou omhoog kunnen richting het gemiddelde van G40.
Daarnaast moet je ook goed kijken naar de huidige uitgaven. De gemeente moet zich blijven
aanpassen aan de nieuwe tijd, dus een oud voor nieuw operatie is altijd nuttig.

Verder merkt GroenLinks het volgende op:
· Circulaire economie en innovatie is een onderwerp dat aandacht verdient in de komende periode.

Hier ligt een mooie verbinding met de JADS, die dit onderwerp ook kan gebruiken om beter te
landen in de stad. Het concept den Bosch Datastad moet de komende periode verder ingevuld
worden. Zoek daar bijvoorbeeld ook de innovatieve combinatie met ‘makers’ in de stad en de
circulaire economie, onderwijs en talentontwikkeling.

· De neiging is om bij nieuwe infrastructuur eindeloos om nieuwe onderzoeken te vragen. Hierdoor
komen processen stil te liggen en weten mensen niet waar ze aan toe zijn. Laat de feiten tellen in
plaats van steeds opnieuw te onderzoeken. Zie bijvoorbeeld de Vogelstraat en de Oostelijk
Landweg. Bij schaarse middelen moet je keuzes maken en niet investeren in zaken die niet
renderen. Het gaat om de oplossing van het probleem en niet om met welke middelen dat
gebeurt. Het probleemoplossend vermogen en proportionaliteit moet centraal staan.



· Op het gebied van mobiliteit zijn de afgelopen jaren al een aantal grote slagen gemaakt. De
komende jaren moet daarop worden doorgepakt.

· In het Sociaal Domein moet de nadruk op een sterke preventie gehandhaafd blijven. Het verlagen
van de bureaucratie is een opgave voor de komende periode.

· Voor GroenLinks is het veiligheidsbeleid prima zoals het is. De inzet van de vier tijdelijke boa’s
moet eerst worden geëvalueerd, voordat deze definitief gemaakt worden.

· Meer coffeeshops is voor GroenLinks geen probleem, maar het gaat om terugdringen van
overlast. Je zou ook naar de plaats van de coffeeshops moeten kijken.

· GroenLinks is een voorstander van investeren in cultuur. De inclusiviteit moet dan wel geborgd
worden, het moet niet alleen om ‘highbrow’ cultuur gaan. Het Designmuseum heeft de afgelopen
jaren nieuwe groepen getrokken en moet zeker blijven. Niet investeren hierin kost de samenleving
meer. Ook moeten de plannen voor Huis73 gerealiseerd worden.

Coalitiesamenstelling
De met de huidige coalitie uitgezette koers is goed, maar gelet op uitslag mogen er bepaalde zaken
versneld worden. GroenLinks wil een stabiele vooruitstrevende coalitie. Een coalitie die het vermogen
heeft om lastige keuzes te maken en uit te leggen. Hierbij is er een voorkeur voor zes wethouders om
ruimte te krijgen voor verdieping en beter lobbywerk richting provincie en rijk. D66, VVD en
GroenLinks zouden als de grootste drie partijen de basis moeten zijn van een nieuwe coalitie.
Programmatisch ligt PvdA dicht bij GroenLinks en zou daarom een logische aanvulling zijn. De
verdere samenstelling van de coalitie zou op basis van gesprekken over op inhoud moeten gaan,
waarbij GroenLinks vragen heeft aan alle fracties. GroenLinks sluit behalve de PVV geen fracties uit.
Een coalitie kan met vijf partijen waarbij D66 twee wethouders kan leveren. Zes partijen is ook
bespreekbaar, maar dan is niet iedereen meer nodig voor een meerderheid. In de praktijk kan dat
lastig zijn.

Bestuursakkoord
Belangrijk is dat je voor de keuzes die je in het bestuursakkoord maakt ook de financiële middelen ter
beschikking stelt. GroenLinks acht het niet ondenkbaar dat een aantal kleinere fracties het
bestuursakkoord mee zouden willen tekenen ook als ze geen wethouder leveren. Ook het huidige
bestuursakkoord is door meer partijen dan de coalitie gesteund. Deze cultuur in de Bossche
gemeenteraad moeten we koesteren.

Verhouding met de samenleving en in de raad
Het is altijd een vraagpunt hoe je burgers betrokken houdt en niet alleen nu. Historisch gezien past de
lage opkomst in het plaatje. Meer participatie is alleen een oplossing als je ook andere groepen weet
te bereiken. Nu participeren vooral de inwoners die toch al komen stemmen en hun weg wel weten te
vinden. GroenLinks geloofd niet zo in structuurmaatregelen als oplossing voor het probleem van het
betrekken van burgers. Het gaat om de cultuur, binnen de gemeente, maar het kan ook per wijk
verschillen wat werkt.


