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Vandaag zal Groenlinks niet de kadernotaverhalen en moties herhalen. 
Terugkijken 
wat lopen zeiken 
dat heeft geen zin. 
 
Ik sta hier voor de toekomst. 
En daar, stap ik graag 
samen met u in. 
 
Wij staan voor de toekomst die voor ons ligt. 
En pakken we die op? 
Of sluiten we de ogen 
en verdwijnt hij vanzelf uit het zicht. 
Laten we hem langzaamaan  
gaan 
achter ons verdwijnen 
en halen we de schouders op…..?! 
 
Vanavond gaat niet over geld. 
Nee, dat is niet de waarde  
waar ik voor sta. 
Het gaat over inwoners 
mensen 
omgeving 
mooi leven 
wat kunnen we geven 
wat geeft dat leven  
waarde. 
Denk daar vanavond over na. 
 
En kijk dan eens naar het moreel appel. 
Nog steeds verwoord in de begroting 
zelfs na een discussie  
zonder conclusie 
en een voorstel dat nog komen moet 
ik heb geen fidusie 
en huiver. 
De boekhouder van het college 
die zorgvragen 
reduceert  
tot getallen en bedragen 
ik geef hem geen stuiver 
En wil hem vragen 
heeft hij niet van onze discussie hier geleerd? 
 
Het lerend vermogen. 
Dat is het college soms kwijt 
en tot waar geven wij als raad respijt… 



 
 
Aan een wethouder die niet loopt 
maar laat 
laat 
laat lopen 
veel praat. 
 
Wethouder duurzaamheid. 
Het is zijn 5e jaar 
en waar 
waar stonden we toen 
wat is er klaar 
wat is er klaar 
ja, ambitie, beleid 
dat raakt hij aan de raad wel kwijt 
maar wat is er klaar 
krijgt hij het wel voor elkaar? 
 
Na 5 jaar vragen 
-het kost wat tijd-  
is op 5 juli 
een motie 
aangenomen 
om inzicht te krijgen  
of we wel tot iets komen 
in de voortgang over duurzaamheid. 
 
En voorzitter, 
gaat de wethouder deze motie niet nakomen 
dan zal ik niet schromen 
om met nog een motie te komen 
dan mag de wethouder gaan 
te weinig gedaan. 
 
Vanavond gaat niet over geld. 
Dat is niet de waarde  
waar ik voor sta 
maar we moeten het er over hebben 
want het hebben 
het hebben van geld 
voor je boodschappen 
gewoon je ontbijt 
gas 
elektriciteit 
voor sommigen is geld verleden tijd. 
 
Beste raad verhoog het komend jaar de inkomensgrens naar 130% voor de inwoners die onze steun nodig 
hebben. 
 
En kijk met dezelfde ogen 
compassie mededogen 
kijk met dezelfde ogen naar cultuur buurthuis verenigingen sport  
ook zij hebben tekort 
balletten in je poncho 



 
bibberend aan de bingo 
klaverjassen met je jas an  
als ook zij de energierekening niet kunnen betalen 
en we hebben alleen maar koude lege zalen 
dan zal de verbinding vervagen 
en is het hart uit Schagen. 
 
Vanavond gaat niet over geld. 
Dat is niet de waarde  
waar ik voor sta 
het gaat over inwoners 
mensen 
HUN omgeving 
HUN beleving 
gevangen in 29 verroeste stemmen 
ongehoord. 
 
WIJ  
moeten veranderen. 
We hangen 
te veel in het oude vertrouwde 
als bange 
oude 
notabelen  
die denken de wijsheid in pacht te hebben. 
 
We deinen mee op de golven zoals we zijn gewend 
of zoals de coalitie zegt: we bouwen door op een gezond fundament. 
Maar er is zoveel gebeurt 
en zoveel gaande 
het oude houden wij niet staande. 
 
Horen wij wel wat onze inwoners willen 
of laten we die door onze eigen mantra’s verstillen. 
Keer op keer 
altijd weer 
is er een argument te vinden voor ons eigen grote gelijk. 
Keer op keer 
altijd weer 
snapt de inwoner niks van ons gezeik. 
Keer op keer 
altijd weer  
en maar doorgaan 
gewoon maar doorgaan. 
Niemand  
niemand in Grote Keten wil een hotel 
maar  
natuurlijk  
komt hij er wel. 
 
We moeten inwoners meer betrekken  
bij beleid en besluiten 
niet negeren 
uitsluiten 



 
ze hebben recht  
recht op meer 
recht op meer  
vertrouwen. 
 
Vanavond gaat niet over geld. 
Dat is niet de waarde 
waar ik voor sta. 
Het gaat over inwoners 
mensen 
HUN omgeving 
mooi leven 
vertrouwen 
moeten we niet winnen 
maar durven geven  
 
Beste raad, 
wij staan voor de toekomst die voor ons ligt 
pakken we die op? 
Of sluiten we de ogen 
en verdwijnt hij vanzelf uit het zicht. 
Laten we hem langzaam…..  
langzaamaan… 
gaan 
achter ons verdwijnen 
en halen we de schouders op…..? 
 
Voorzitter, ik hoop van niet. 
 
 
Lambert Riteco 
Fractievoorzitter GroenLinks Schagen 
 
 
 
 


