Rieter: Hoe democratisch is Helmond?
De afgelopen weken stonden in het teken van de begroting. Jaarlijks hoogtepunt van de Helmondse
politiek. Dit keer voor het eerst digitaal. Je merkt dat daardoor veel minder discussie plaatsvindt.
Jammer! Sowieso zijn er deze gehele bestuursperiode maar weinig debatten. En als er al een debat
op gang komt, dan wordt dat gesmoord door de tijd. Op aandringen van Helder Helmond is er een
onderzoek gaande of er daardoor zo weinig discussie plaatsvindt. Of zou het komen omdat we zijn
gewijzigd van bestuurssysteem?
Bij de begroting wordt ieder jaar een overvloed aan moties ingediend. Ik vind het opmerkelijk dat
collegepartijen pas moties indienen na goedkeuring van heel het college. De coalitie wordt daarmee
in een soort wurggreep gehouden. Of erger nog: dat doen ze zelf. Want er wordt net zo
ondemocratisch gehandeld bij zaken die niet in het collegeakkoord staan vermeld. Dualisme? 0,0!
Dat bewijst ook het volgende: We hebben als Helder Helmond de afgelopen periode een aantal
onderwerpen aangekondigd die we graag met de raad wilden bespreken. En wat gebeurt er? Voordat
de discussie heeft plaatsgevonden ligt er al een voorgekauwd collegevoorstel! Met als gevolg dat de
collegepartijen dit voorstel klakkeloos gaan verdedigen. De Helmondse politiek wordt op deze
manier monddood gemaakt.
De politiek van vele collegepartijen staat steeds verder van de inwoners af. Alleen net voor de
verkiezingen beginnen ze het publiek te bombarderen met leuzen en folders. Deze manier van
politiek bedrijven is echt schadelijk voor onze lokale democratie. En wie is hiervan de dupe? De
inwoner. Hoe zou het toch komen dat Helmond de laagste verkiezingsopkomst van Nederland heeft
behaald? Als Helder Helmond laten we al 15 jaar zien dat het ook anders kan. Met onze ‘’andersompolitiek’’ geven we inwoners een stem in de gemeenteraad.
Als we grootschalig het vertrouwen van onze bewoners willen terugwinnen, dan zullen we ook onze
lokale democratie moeten versterken. Democratie is gebaat bij meer inspraak van inwoners,
participatie en politiek van onderop. De komende jaren staan we voor een aantal ingewikkelde
maatschappelijke opgaves waarbij de inspraak van inwoners essentieel is. Daarom wil Helder
Helmond een Quick Scan van onze lokale democratie laten maken. Door de input van inwoners,
gemeenteraad, college en ambtenaren krijgen we een integraal beeld van de lokale democratie in
Helmond. Dit instrument heeft al bij vele gemeentes meer inwoners bij de politiek betrokken. Het
wordt tijd dat we prioriteit aan onze lokale democratie gaan stellen.
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