
De politi eke lente begint op 21 maart 2018 
Het is nu tijd voor verandering. Tijd om te kiezen voor een 
andere koers. Voor een gemeente waarin we elkaar willen 
begrijpen. Waarin onze gezamenlijke toekomst het wint 
van de winst op korte termijn. Waarin we investeren in 
samenwerking. 

Want samen kom je verder. Samen sta je sterker. 

Kom naar het politi eke café en praat mee!
Interacti ef gastcollege van Bekenaar prof. dr. René Clarijs
Vrijdag 19 januari om 20.00 uur
Gouden Carolus in Hilvarenbeek

Naar een nieuwe politi ek
Er valt echt iets te kiezen op 21 maart
Op 21 maart gaan we naar de stembus. Dan kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Dit keer valt er 
echt iets te kiezen. Jouw stem maakt het verschil. Gaan we op de oude voet door? Of verleggen we 
de koers?
 
Het is ti jd voor verandering. Tijd om te kiezen voor een andere koers. Tijd om te kiezen voor 
andere politi ek. Waarbij het algemeen belang zwaarder weegt dan parti jpoliti ek. Waarbij we 
respect hebben voor andere meningen en écht luisteren naar elkaar. Waarbij we samen met onze 
inwoners werken aan oplossingen. In deze folder lees je hoe het nu gaat. Maar ook hoe het écht 
anders kan. 

HOI Werkt, parti j voor eerlijke politi ek
Kom luisteren hoe het anders kan
Op vrijdag 19 januari geeft  Bekenaar prof. dr. René Clarijs, 
hoogleraar in Sint-Petersburg, een interacti ef gastcollege over 
vernieuwing in de politi ek. Deze bijeenkomst start om 20.00 uur 
in de Gouden Carolus in Hilvarenbeek. De toegang is grati s. 

René Clarijs is onafh ankelijk en neemt geen standpunten in. Hij 
laat de toehoorders nadenken over vragen als: Gaan stemmen, 
maakt dat wat uit? Doet de gemeenteraad het wel goed? 
Waar komt onze wil tot samenwerken vandaan? Kun je andere 
resultaten verwachten als je steeds hetzelfde doet? Dat alles 
moet leiden tot misschien wel de allerbelangrijkste vraag: 
Waar gaat onze samenleving naar toe?

Neem deze avond je mobiele telefoon mee voor de 
anonieme stemmingen op uitdagende stellingen.
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Het kan ook 
ANDERS.

Het kan ook anders

De politi eke lente begint op 21 maart 2018 
Het is nu tijd voor verandering. Tijd om te kiezen voor een 
andere koers. Voor een gemeente waarin we elkaar willen 
begrijpen. Waarin onze gezamenlijke toekomst het wint 

Zo is het nu

Wethouders komen met voorstellen naar de raad die 
door de ambtenaren aan de tekentafel zijn bedacht. 
Raads- en commissieleden bespreken de voorstellen en 
de raad neemt daarna een besluit. Inwoners die belang 
hebben bij een voorstel kunnen meedoen met de formele 
inspraakrondes. 

Voorleesrondes van bekende standpunten
In de oude politi ek zijn de vergaderingen vaak een 
voorleesronde van in beton gegoten parti jstandpunten. 
Vragen gaan over details en procedures. Dat leidt tot lange 
en saaie vergaderingen. 

Inwoners haken af
Inwoners mogen op verschillende momenten inspreken. 
Maar met de opmerkingen van insprekers wordt zelden 
iets gedaan. Hierdoor voelen inwoners zich niet gehoord 
en haken ze af.  

Macht van de meerderheid is bepalend
In de oude politi ek is de macht van de meerderheid 
bepalend. De vraag hoe je je mening kunt bijstellen zodat 
een ander zich er ook in kan vinden, komt nauwelijks 
aan de orde. Het belang van de minderheid wordt niet 
meegewogen. Dat leidt tot eenzijdige voorstellen. En tot 
onnodig veel bezwaarprocedures.

Beginspraak in plaats van inspraak
Het kan ook anders

HOI Werkt wil inwoners eerder 
en meer bij de voorstellen en 
besluiten betrekken. Niet aan 
het eind van het proces met 
formele inspraakprocedures. 
Maar aan het begin, met 
betrokken inwoners. 

We zoeken samen naar oplossingen
HOI Werkt wil toe naar een gemeenteraad die écht met de 
inwoners in gesprek gaat. Die écht luistert naar bezwaren 
en samen met de inwoners zoekt naar oplossingen om aan 
bezwaren tegemoet te komen. 

We zett en de deskundigheid van eigen inwoners in
HOI Werkt wil een raad die meer naar buiten gericht is en 
de deskundigheid van de eigen inwoners inzet. Een raad 
die soms ook ‘nee’ zegt, maar dan wel duidelijk uitlegt 
waarom iets niet kan. En waar mogelijk met alternati even 
komt.

We experimenteren met nieuwe werkvormen
HOI Werkt wil experimenteren met nieuwe vormen van 
meedoen. Denk aan werkateliers en een inwonersjury. Aan 
het recht om de gemeente uit te dagen. Aan budgett en 
voor coöperati es en kleine kernen.

Inwoners hebben echt invloed

Lijstt rekker Gon Boers



Zo is het nu

Na de verkiezingen dragen de partijen die de coalitie 
vormen een wethouder voor. Dat is vaak iemand uit de 
eigen partij. Politieke kleur is daarbij belangrijker dan 
ervaring, deskundigheid of kwaliteiten. 
De wethouders vormen samen met de burgemeester het 
college. Dit college moet ervoor zorgen dat het programma 
van de coalitie binnen vier jaar wordt uitgevoerd. De raad 
moet daarbij controleren of dat goed gebeurt. 

Pluche is belangrijk 
Bij de oude politiek blijkt dat een coalitiepartij die de 
wethouder levert haar controlerende rol nauwelijks invult. 
Bij de oude politiek is het grootste belang de wethouder 
vier jaar in het pluche te houden. Hij of zij komt immers uit 
de eigen partij. 

Kritiek wordt gesmoord
In de oude politiek vergaderen de coalitiepartijen telkens 
vóór het debat. Samen met de wethouders. Het openbare 
debat is vervolgens een theaterstuk. Argumenten zijn 
vooraf uitgewisseld. Standpunten bepaald. Kritiek is 
gesmoord in de achterkamertjes. En inwoners voelen zich 
niet meer serieus genomen. 

Het kan ook anders

HOI Werkt wil een college met onafhankelijke, deskundige 
wethouders. Wethouders met visie en kennis van zaken. 
Wethouders die de ambtenaren laten presteren door 
duidelijk richting te geven. 

Partijkleur is ondergeschikt
HOI Werkt kiest voor een wethouder buiten de eigen 
partij. We stellen een functieprofiel op en willen dat 
wethouders solliciteren. Zoals bij elke organisatie gebeurt. 
We selecteren op kwaliteit, ervaring en deskundigheid. 
Partijkleur is daarbij ondergeschikt. 
Zo verdwijnt het partijbelang uit het college. Zo kan een 
wethouder onafhankelijk en gericht op de inhoud werken 
aan oplossingen. Zo krijgen we de beste bestuurders in het 
college. 

De raad creëert zijn eigen oppositie
Een goed bestuur is gebaat bij een stevige oppositie met 
een kritische blik. Daarom organiseren we als hele raad 
onze eigen controlerende rol. Door kritische vragen te 
stellen. Door een onafhankelijke rekenkamer in te stellen. 
Door voors en tegens te benoemen. En vooral door goed te 
luisteren naar kritische inwoners.

Een onafhankelijk bestuur in plaats van partijpolitiek

Zo is het nu

Na de verkiezingen vormt de partij die de meeste stemmen 
heeft gehaald een coalitie met andere partijen. Meestal 
zijn dat partijen met zoveel mogelijk dezelfde standpunten. 
De partijen die niet in de coalitie zitten, vormen de 
oppositie. De coalitie maakt daarna een raadsprogramma 
voor vier jaar. Dat gebeurt achter gesloten deuren.

Een deel van de inwoners wordt genegeerd
Bij de oude politiek wordt de oppositie niet betrokken bij 
het raadsprogramma. Ook als de oppositie bijna de helft 
van de kiezers vertegenwoordigt. Daarmee wordt een 
groot deel van de inwoners genegeerd. 

Verspilling van tijd en energie
De gemeenteraad heeft het recht om met nieuwe 
voorstellen te komen of een voorstel te wijzigen. 
In de oude politiek wijst de coalitie de voorstellen van 
de oppositie af. Successen worden alleen gegund aan de 
coalitie. Er wordt niet gekeken naar de inhoud, maar naar 
de afzender. Veel goede ideeën halen het dan ook niet. 
Jammer voor onze inwoners. En van alle tijd en energie. 

Het kan ook anders

HOI Werkt wil niet langer in hokjes denken. Geen 
verdeling meer in coalitie en oppositie. We maken na 
de verkiezingen met alle raadsleden een agenda op 
hoofdlijnen. Daarbij zoeken we naar wat ons bindt in plaats 
van naar wat ons verdeelt. Dat doen we in het openbaar. 
Niet achter gesloten deuren.

Belang van de inwoners staat voorop
Met respect voor elkaars mening zoeken we naar 
oplossingen. Dat doen we samen met onze inwoners. We 
benoemen eerlijk de voor- en nadelen van de voorstellen. 
Raadsleden gaan niet meer uit van het partijbelang maar 
van het algemeen belang voor de inwoners. We debatteren 
minder over opvattingen en meer over vooruitgang en 
beweging. En we gunnen elkaar een succesje. 

Een raad van en voor ons allemaal
Zo krijgen we een gemeenteraad die er is voor álle 
inwoners. Een raad die ook oog heeft voor de rijkdom van 
verschillen. Een raad die er ook is voor mensen die wat 
minder dicht bij het vuur zitten. Kortom, niet een raad van 
zij en wij, maar een raad van en voor ons allemaal. 

Samenwerken in plaats van tegenwerken

We denken niet meer in hokjes

 
HOI Werkt: Partij voor eerlijke politiek
Spreekt onze manier van politiek bedrijven jou aan? Enthousiaste mensen met ideeën zijn altijd welkom.
Meld je aan via info@hoiwerkt.nl. Wil je meer weten? Bel naar onze fractie via 06 54 32 34 32.
Volg ons op Facebook of kijk op www.hoiwerkt.nl

       Kwaliteit van 
de wethouder 

geeft de doorslag


