
Voorzitter ik wil deze avond beginnen met “diep respect voor de prestatie van 
Maarten vd Weijden”  
Hij heeft het geluk gehad om beter te worden en dat geluk gunt hij iedereen. 
Daarom doet hij wat hij het veste kan, hij zwemt, en zwemt en zwemt! Hij zet 
zich in met ziel en zaligheid om geld in te zamelen voor onderzoek zodat voor 
meer mensen de mogelijkheid ontstaat op dat geluk! 
 
Als gemeente moeten wij doen wat wij kunnen om mensen te helpen bij het 
verkrijgen van een beetje geluk. Dat betekend inwoners zo slim mogelijk 
faciliteren zodat ze zelf iets kunnen doen om gelukkiger te worden.  
Je kan je euro maar een keer uitgeven nietwaar, dus doe het goed! 
Er staat 450.000 euro opgenomen voor een huiskamerproject in alle wijken en 
dorpen, maar al in 2016 bleek uit onderzoek van Movisie dat 
ontmoetingsprojecten niet helpen om eenzaamheid te bestrijden, maar een 
goede analyse is belangrijk! Heeft iemand eenzaamheidgevoelens en waarom? 
Wat zijn iemands mogelijkheden? En hoe zit het met de motivatie om er iets 
van te maken! Wat zou de oplossing kunnen zijn? Geen “one size fits all” maar 
maatwerk voorzitter zoals bijvoorbeeld gebeurd bij het geluksbudget. 
Wij zien liever dat u de gelden hierin investeert en de rest in de WMO pot 
stopt. Want mensen die onafhankelijker zijn, voelen zich prettiger dan mensen 
die flink moeten leunen op steun en hulp uit de omgeving. 
Het is jammer voorzitter dat 2 van de toenmalige coalitiepartners nu al afstand 
nemen van wat zij enige tijd geleden nog van harte onderschreven. U zegt dat 
het “thema geluk genoeg is ingebed in de uitvoering” maar dit is een “on going 
proces”De formatieruimte op andere wijze inzetten is op z’n zachts gezegd de 
nek om draaien van een prachtig proces wat net een beetje in de steigers staat. 
U bent samen met de inwoners tot een visie voor de toekomst gekomen 
“samen werken aan geluk” Het budget voor de 4e gebiedsondersteuner willen 
wij inzetten om de adviseur geluk te handhaven, zodat deze een betekenisvolle 
bijdrage kan blijven leveren. En adviseren ú om een van de wethouder ‘geluk’ 
in de portefeuille te laten opnemen voor onze gemeente die beoogd een 
gemeente te willen zijn waar iedereen met plezier woont, werkt en zichzelf kan 
zijn.  
Om die reden verzoeken wij ook om voor een relatief klein bedrag ter grote van 
een aantal potten betonverf een grote bijdrage te leveren aan de acceptatie 
van de LHBT-gemeenschap en het bevorderen van een stukje veiligheid op de 
Nieuwstraat. 
Er is vraag naar duidelijkheid in dit gebied waar de auto te gast is. 
Er is vraag naar een duidelijke uiting van steun voor de LHBT-gemeenschap. 



Op het gebied van externe communicatie geeft zo’n regenboogzebrapad enorm 
veel duidelijkheid! 
En zoals u schrijft in deze kadernota “we  moeten het hebben van de uitstraling 
van onze missie en visie, en onze kernwaarden!! 
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