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Deze raadsvergadering kende een korte agenda met enkele hamerstukken. Meteen na deze hamerstukken volgde
de vaststelling van het raadsprogramma. Een richtinggevend document op hoofdlijnen voor de komende periode.
Er hadden wat ons betreft wel wat meer concrete doen en afspraken in mogen staan, bijvoorbeeld over door
sommige partijen gemaakte verkiezingsbeloftes. Natuurlijk steunen wij het raadsprogramma, maar we zullen de
uitvoering ervan positief kritisch volgen op onze manier zoals altijd: op inhoud en constructief. Zeker daar waar
het programma nu nog niet helder geformuleerd is. Het raadsprogramma werd overigens door alle partijen akkoord bevonden.
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Afscheid en installatie wethouders

Daarna was het afscheid van onze zittende wethouder Jan van Tulden. Mooie woorden van o.a. de burgemeester
en ook nog een afscheidswoord van Jan zelf. Wij, als Cranendonck Actief! zijn trots op Jan. Hij heeft met ontzettend veel passie en inzet zijn wethouderschap vervuld en daardoor veel goede zaken voor ons gemeenschap voor
elkaar kunnen krijgen. Bedankt, Jan!
Vervolgens was het tijd voor de installatie van de nieuwe wethouder (Marcel Lemmen, VVD). De reeds zittende
wethouders Frits van der Wiel en Frans Kuppens werden herbenoemd. Gefeliciteerd en succes allen!
Wel vreemd dat de wethoudersformatie van 2,6 fte (in 2014) naar 3,0 fte toe is gegaan. Jaarlijkse extra kosten:
ongeveer 33.000 euro. Vooral de VVD kwam wel heel erg ongeloofwaardig over. In de vergadering gaven ze aan
in 2014 eigenlijk al 3,0 fte wenselijk te vinden, maar begin 2017, bij de benoeming van wethouder Frits van der
Wiel als opvolger van wethouder Adams was een verhoging van 0,6 naar 0,8 onbespreekbaar en niet nodig. Dit
terwijl er in die periode juist veel kostbare tijd verloren is gegaan. Maar ja, toen ging het ook niet over hun eigen
wethouder.
Maar goed. Het raadsprogramma is vastgesteld. De wethouders zijn benoemd. Heel veel succes met het uitvoeren van de plannen. Wij hopen dat er weer net zoveel wordt bereikt als de afgelopen 4 jaar.
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