
 

Betoog Groenlinks 
Begroting 2022 
 
Tekst uitgesproken tijdens raadsvergadering dinsdag 9 november 2021. 
Lambert Riteco, fractievoorzitter Groenlinks. 

 
Hulde voor de organisatie! 
Laat ik daar mee beginnen, 
terecht in mijn eerste zinnen. 
De collega’s van de gehele gemeentelijk organisatie,  
ze verdienen meer dan een ovatie. 
 
Voorzitter, 
u mag het best weten. 
Het college heb ik de afgelopen 4 jaar best wat verweten. 
Er was soms geen visie, meer illusie,  
en dan heb ik geen fiducie in een slechte conclusie, 
of gewoon een heel slecht plan. 
Daar vond ik dan wat van. 
En participatie, 
zorgde vaak voor inflatie. 
 
Het proces,  
de stappen. 
Er werd te vaak gestruikeld, 
net een horde gemist, 
over onze inwoners geduikeld. 
En dan wordt er flink gedist. 
 
En soms, 
soms niet eens om het idee, 
soms niet eens om het idee. 
Het is de antenne die bij het college ontbreekt. 
Neem iedereen, 
iedereen, 
er nou eens stap voor stap in mee. 
 
Dat zie ik ook in deze begroting. 
Al die voorstellen, 
waar wij een oordeel over moeten vellen, 
zonder argumenten en overweging, 
is een voorstel een leeg ding. 
 
Hoe moet de raad dit doen? 
Als wij niet zeker weten, 
wat hierin staat beschreven, 
ons leid naar….. 



 
leven, 
mooi leven, 
duurzaam en sociaal, 
waar we om elkaar geven. 
 
Ingrijpende besluiten, 
waarover wij ons als raad graag willen uiten. 
Maar dan moeten wij weten, 
wat het betekend, 
wat het ontketend. 
Dus is het weer, 
het is soms niet eens om het idee, 
het is soms niet eens om het idee, 
maar neem ons daar nou eens stap voor stap in mee. 
 
Voorzitter, 
Groenlinks wil vaak een tandje meer, 
bij groen, duurzaamheid. 
En wethouder Heddes…….. 
ik zie soms gelatenheid, 
is een toffe peer. 
Maar de drive, 
de urgentie, 
het blijft te vaak bij intentie. 
 
Ik wil meer. 
Ik wil meer. 
Ik wil meer……groen en duurzaamheid…….dan een toffe peer. 
 
En wethouder van der Veek zie ik dromen. 
En ik wil in die dromen komen, 
want jij hebt een hart man, 
ik hou van jouw dromen. 
Laat je niet overlopen, 
en je dromen van realisme overkomen. 
Groenlinks steunt jou keer op keer, 
maar niet als je deze bezuinigingen accepteert, 
Dan wordt de droom een lelijk peerd, 
En gaat het verkeerd. 
 
Leer van Beemsterboer! 
Die weet hoe het moet. 
Dat doet-ie goed. 
Die heeft een missie, weet wat hij wil. 
Geen gedeputeerde of rechter houdt hem stil. 
En dan weet de raad ook waar ze over kunnen praten. 
Kunnen doen. 
Kunnen laten. 
 



 
Laten. 
Laten. 
Ik kan het niet laten. 
Ik ben nog steeds boos op de portefeuillehouder, 
die gaten, 
gaten, 
gaten, 
heeft laten vallen in personeelszaken. 
Maar ik kan, 
dat verder niet rijmen. 
Ik kan dat niet rijmen. 
 
Dus ga ik maar verder met slijmen. 
Naar de wethouder die dat het meest behoeft. 
Te lief. 
De wethouder die dat het meest behoeft, 
te lief, 
zorgde eindelijk voor gekleurde artefacten in de straten. 
Maar of we daardoor meer begrijpen en minder haten? 
Er waren al snel wat onverlaten. 
 
De Regenboog moet niet alleen in 2D op de stoepen gesmeten. 
Het moet in al ons beleid worden verweven, 
tot ons handelen, 
hoofd, 
hart, 
het niet vergeten. 
 
Voorzitter, 
het college introduceert dit als de begroting van Alexander Meijer 
En ik vraag me af waarom, 
waarom, 
is hij de God, is hij de glijer, 
met Haarlemmer olie. 
Waarom? 
Hem expliciet benoemen vind ik een beetje dom. 
Of begint hier al het geschuif, 
weggewuif, 
naar een mistige oneindigheid, 
waar het college in verdwijnt, 
ver weg van haar verantwoordelijkheid. 
 
Voorzitter, 
het collectief falen van dit college. 
U weet, 
dat ik dat soms vind. 
En ik weet, 
dat u dat niet zint. 
Het collectief falen van dit college.  



 
Het ontbreekt vaak aan kracht. 
Soms het ondoordachte, 
zelfs na participatie onverwachte. 
Eigenlijk 4 jaar niet bij machte. 
Het college heeft het niet gebracht. 
 
Het collectief falen van dit college. 
Ik zie het terug in voorliggend stuk. 
En ik kan daar als Groenlinks maar 1 ding over zeggen: 
 
Groenlinks zal tegen het begrotingsvoorstel stemmen zoals deze nu voor ons ligt, dient 4 
amendementen en 1 motie in en is mede-indiener van de motie van D66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


