
Waarom wij (Pro6) de raadsagenda niet ondertekenen: de
stemverklaring die er niet mocht komen.

Cranendonck, 25 mei 2022 - Vandaag is de raadsagenda gepresenteerd vanuit de gemeenteraad
Cranendonck. Een raadsagenda waar wij met veel energie een bijdrage aan hebben geleverd en
waar we veel programmapunten van Pro6 in terug zien komen. Desondanks wordt deze raadsagenda
niet door Pro6 ondertekend. Dit ligt in de basis niet aan de inhoud, maar aan het proces. Een proces
dat politiek is gemaakt. Op het einde is het helaas misgelopen. Ook wij hadden liever een raadsbrede
agenda gezien.

Om te komen tot een raadsagenda zijn we met alle partijen gestart vanuit het uitgangspunt dat hierin
die punten zouden komen, waarover raadsbreed overeenstemming is en dat de onderwerpen in
begrijpelijke taal geformuleerd zouden worden. Op het punt AZC is daarover discussie ontstaan. Een
voor ons, zoals bekend, fundamenteel onderwerp. Daarop hebben wij voorgesteld om dit punt anders
te formuleren, zonder de inhoud of strekking aan te passen. Dat werd verworpen door partijen, het
moest er op de huidige manier in blijven staan. Vervolgens is door ons de suggestie gedaan om op
enkel dit punt niet in te stemmen en dat in de betreffende paragraaf ook op te nemen, ook die
suggestie werd niet geaccepteerd. Vervolgens is het compromis gesloten dat wij in zouden stemmen
met de raadsagenda, maar over dit punt een stemverklaring zouden afleggen die bijgevoegd zou
worden bij de raadsagenda. Met deze afspraak konden wij leven, er stond (en staat) immers een
mooie raadsagenda waarin wij veel van onze Pro6-punten terug zien komen.

Gezien de raadsagenda openbaar wordt gemaakt en in HAC-weekblad gepubliceerd wordt, is deze
stemverklaring al vooraf ingezien door de andere partijen. Dit is normaliter niet gebruikelijk.
Vervolgens hebben alle andere partijen onze stemverklaring geblokkeerd. De stemverklaring was te
lang, de inhoud van de stemverklaring moest aangepast worden of de stemverklaring moest er uit. Dit
was het punt waarop wij hebben gezegd, tot hier en niet verder. Er was een afspraak met elkaar,
daarop kun je niet terugkomen wanneer je de inhoud niet aanstaat. Je kunt ook niet proberen ons te
censureren of andere woorden in de mond leggen, zo werkt het niet. Helaas constateren wij hier
opnieuw ‘oude politiek’. Fractievoorzitter Bart Kraaijvanger: “Ik ben de politiek ingegaan om het
dichterbij de inwoners te brengen. Dat betekent een open houding, geen dingen verbergen of
achterkamertjes. Dan wordt het hier principieel en kunnen wij niet instemmen met deze raadsagenda.
Er wordt ons een stemverklaring geweigerd die we vooraf wel zijn overeengekomen. Dat kan niet, een
stemverklaring is een recht. Bovendien: afspraak is afspraak.”

Tot slot: wij blijven achter het grootste gedeelte van de raadsagenda staan zoals deze nu is
opgesteld. Wij ondertekenen deze echter niet gezien de wijze waarop ons is getracht te beïnvloeden
in onze woorden (onze stemverklaring). Dat mag en kan nooit gebeuren.

Noot voor de redactie:
In de bijlage vindt u de stemverklaring die er niet mocht komen. De verkorte versie die tot maandag
nog in de raadsagenda stond (en al klaar was voor publicatie in het HAC weekblad, maar op het
laatste moment door de andere 4 fracties is tegengehouden), vindt u ook in de bijlage. Voor verdere
vragen kunt u contact opnemen met Bart Kraaijvanger, fractievoorzitter Pro6: 06-29585290 of
bart.kraaijvanger@pro6cranendonck.nl.
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