29-03-2022 Afscheid van de oude raad 2018-2022 – Cees Paul

Dankuwel voorzitter.
Beste mensen, vandaag vertrek ik als raadslid. Ik sta nr.6 op de kieslijst van GGS
en er zijn 5 kandidaten gekozen. Persoonlijk vind ik dat jammer. Jammer dat ik
niet gekozen ben. Naast alle frustraties en teleurstellingen die je meemaakt als
gemeenteraadslid, is het ook interessant, leerzaam, eervol en ook vaak gewoon
leuk. Ik heb ook de periode ‘14-‘18 meegemaakt. Dan bedoel ik niet de eerste
wereldoorlog maar de raadsperiode in de 21e eeuw die ik in de loopgraven van
de oppositie mee mocht maken.
Dat was als fractie-assistent. Ik heb gemerkt dat ook dat heel leerzaam is. Je
bent voor 90% raadslid en krijgt voor 10% betaald.
Misschien ben ik hier, in deze zaal, binnenkort weer aanwezig als fractieassistent. Wellicht weer als raadslid. Als nr.2, raadslid Aukje weer wethouder
Treep wordt namens GGS, schuif ik 1 plekje op. Dan ben ik weer binnen. Maar
nog steeds niet direct gekozen. Toch jammer.
En uiteraard hoop – en verwacht – ik dat GGS weer zal deelnemen aan het
college. En voor zover ik objectief genoemd kan worden, denk ik dat we dan
een goede wethouder klaar hebben staan.
Tijdens de laatste, mijn laatste fractievergadering, hadden we het over rode
lijnen voor de coalitiebesprekingen. Niet zozeer de rode contouren voor
bebouwing maar de spreekwoordelijke lijn in het zand. Waar moeten we op
letten in de coalitie-onderhandelingen?
Mensen die mij een beetje beter kennen weten dat ik niet Altijd het zonnetje in
huis ben, maar de zaken soms somber inzie. Voor de wereld, voor Europa, voor
Nederland, en zelfs voor Soest – hoe vreedzaam, groen en vredig het ook is, als
je hier uit de trein stapt.
Ik gaf mee dat het college aandacht moet hebben voor crises. We hebben de
afgelopen periode de Covid-epidemie meegemaakt en zijn daar nog niet vrij
van of de internationale crisis vanwege de oorlog in Oekraïne is ook hier
voelbaar, en zichtbaar, bij voorbeeld in de vlag die hier op het gemeentehuis
wappert.

Tegelijkertijd groeit de wereldwijde klimaatcrisis. Bij de laatste overstroming in
1919 stond het water tot de Lange Brinkweg. Nu hebben we de Afsluitdijk en
staat Overhees blank na een stortbui. Alleen daarom al is bouwen in de polder
en het veen geen goed idee. Het verdraagt zich niet met adaptatie aan het
nieuwe normaal van een op hol geslagen klimaat.
Een nieuwe, of hernieuwde epidemie, vluchtelingen, droogte dan wel
watersnood - het is geen ver van mijn bed show meer, het gebeurt in onze
eigen dichtgetegelde achtertuin.
En dan volgt nu een 3 uur durende rede over het historische recht op het
voormalig grondgebied van Baarn, wat eigenlijk gewoon Soestdijk is, dus Soest
– en Zeist, wat eigenlijk vrijwel Soest heette en niet meer is dan een
voortzetting van Soesterberg, dus ook Van Ons.
Die 3 uur heb ik geschrapt. Maar ik ben tegen het streven naar steeds grotere
gemeenten. Onderzoek wijst ook uit dat het in praktijk niet goedkoper en ook
niet efficiënter is. En ook de regiovorming bezie ik met wantrouwen vanwege
het democratisch en staatsrechtelijk gat wat er ontstaat, wat al ontstaan is...
Dit alles terzijde.
Graag dank ik (vrijwel) alle raadsleden voor de samenwerking. Hartelijk dank
ook voor de samenwerking met de wethouders en de burgemeester. En
natuurlijk de Griffie. Spin in het web klinkt niet aardig, - zij zijn de spiL van de
lokale democratie.
Dank ook aan de ambtenaren die ik heb mogen spreken, als lid van de
auditcommissie, bij de voorbereiding van begrotingen en diverse andere
onderwerpen, zoals de voorbereiding op de Cultuurvisie.
Ook dank aan de bodes die zich altijd bijzonder behulpzaam tonen om alles
facilitair mogelijk te maken.
Dank aan mijn moeder die dit keer wel op me gestemd heeft
en tot ziens.

