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Het koekoeksjong is uitgevlogen, wat blijft over van de democratie?
Voor 15 maart ’22 was de nestbouw al begonnen en direct na
de verkiezingsdag, bleek al een
koekoeksjong in 't gemeentenest
te zitten. Van tevoren had dit ei
zijn vertrek al geregeld.

Dat is logisch voor een koekoek,
maar toch bracht het een behoorlijke onbalans met zich mee.
Het plotseling uitvliegen verstoorde de rust van de andere
raadsvogeltjes. Eén zei zelfs, dat
wanneer ze dit had geweten, zij
met een ander partijprogramma
was gekomen.
Tja, dan is natuurlijk ook de kiezer
verontrust. Die voelt zich beduveld en kan zelfs via een webcam
geen inzicht krijgen in de nestontwikkeling. Het systeem van de
koekoeksclub kennend, wordt er
wel weer een eitje bijgelegd. En
inderdaad, zo geschiedde recent. De Groen Links plicht roept!
Of de coalitie nu bij het oorspronkelijke plan blijft? Wat was
dat eigenlijk?

Nou, dat weten de inwoners ook
niet meer.
Een Groen Links amendement in
de Tweede Kamer (KLIK HIER) is
door de aanwezige parlementariërs unaniem aangenomen voor
‘verlengd lokaal bestuur’. Huh,
wat is dat dan? Een amendement is een aanpassing op een
wetsvoorstel. Dit amendement
betekent dat de Tweede Kamer
zegt dat inwoners mee moeten
kunnen beslissen wat in de eigen
o f a n d e re , b i j v o o r b e e l d regionale, samenwerkingsverbanden bekokstoofd wordt. Wat
betekent dat voor onze inwoners?
Hoe werken onze lokale Groen
Linksers in de coalitievorming met
VVD en OA-A dat verder uit?
Namens alle kiezers horen we
graag hoe de ‘broedende kip’ dit
ei gaat leggen.
In Amsterdam bijvoorbeeld heeft
de Groen Links wethouder van
‘democratisering’ zich afgelopen
coalitieperiode met succes sterk
gemaakt voor een aanpassing

van de referendum verordening
én de aanpassing van het democratisch stelsel in Amsterdam.
En, wat doet Groen Links in Ouder-Amstel als de partij roept? Naar
Hoorn? Of maken ze zich hard de
wet na te leven vanuit de coalitie?
Even in herinnering gebracht van
de afgelopen jaren: een petitie
over diftar die genegeerd wordt
en inspraak en participatie over
De Nieuwe Kern en Entrada als
lege huls. De inwoners worden
voor de vorm gehoord en zijn
verworden tot een vinkje op de
checklist naar besluitvorming. We
zijn zeer benieuwd hoe dat zich
nu ontrolt in de nieuwe coalitie
met een nieuwe Groen Links
wethouder. En hoe de gemeenteraad haar controlerende functie waarmaakt.
Koekoeksjong is uitgevlogen, wat
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