Binnenlands Bestuur
Bijeenkomst in Den Bosch, 26 november 2020
Samenvatting door Atta de Tolk
U bent nu bij een bijeenkomst voor fijnproevers
In de regio is er namelijk een bijzondere behoefte
Om de pijlen te richten op bestuurlijke slagkracht
Een definitie met een scherpe insteek die u misschien niet verwacht had
Eigenlijk is de belangrijke vraag
Het is tijd voor dienstbaarheid, bent u daartoe in staat?
Luistert u naar lokaal geluid en doet u dat adequaat?
En hoevaak zien we dat u dat naar daden vertaalt
U heeft een belangrijke taak!
Hoe glad strijkt u dat vlak dat u draagt?
Want alle betrokkenen zitten met iets anders in de maag
Beslist u dat regionaal of wordt er gestuurd vanuit Den Haag?
Hoe prioriteert u alle vraagstukken? Doet u dat gelaagd, dan gaat het waarschijnlijk lukken
Lokaal vruchten plukken, de tijd lijkt rijp
Wat is de rol van het Rijk?
De regie vanuit BZK mag behoorlijk zijn
We zeggen daarmee niet dat we samen verantwoordelijk zijn
Hoe verbeteren we de fundamenten van de democratie?
Hoe schuifelen we op de vloer met de federatie?
Hoe kan de dansvloer al die bestuurslagen nog verdragen?
Is elke laag essentieel, of zien we sommigen onnodig het proces vertragen?
Of is juist het paard in volle vaart strak te houden bij de teugels?
Voordat we straks met z’n allen belanden in een vluchtheuvel
Ambtenaren leveren een degelijke strijd
Omdat ze hunkeren naar kwaliteit
Open jezelf voor verandering al maakt dat je soms bang
Die verbetering en versoepeling zijn dingen waar iedereen naar verlangt
Is er ruimte voor eigen inbreng of geen ruimte voor tegenspraak?
Is uw relatie ook zo koninklijk met het BZK?
Of maakt u voor uw gevoel muziek voor een lege zaal?
Bent u als BZN, een instrument in de band zonder naam?
Zonder legitiem teamgevoel valt er niks te beginnen
Klinkt er gezamenlijke gezang in de samenhang van dingen?

Dan heeft u het erg goed thuis
Dan zit u er warmpjes bij vandaag in het Erfgoedhuis
In richtinggevende besluitvormen schuilt ook een gevaar
Pas op dat we geen besluiten nemen voor elkaar
Dan lijken we op een inktvis die verminkt is beschadigde tentakels
Die met elkaar in de knoop komen waardoor de vis beschadigd
Wat zijn de afspraken en criteria?
Blijven we constant relativeren met logica?
Door een stappenplan met heldere randvoorwaarden
Kunnen we onszelf felle vlammen besparen
In dit geval, geen one size fits all
Seal niet zomaar een deal, daarmee voorkom je een diepe val
Zoek een balans tussen traditie en transitie
Dan verliest ook de provincie niet haar provincie
Okee, BZK mag best vragen stellen
Maar het is best heftig om kaders te stellen
BZK is toch geen wreed gedrocht?
Overwin koudwatervrees en je krijgt een Elfstedentocht
Op glad ijs kun je uitglijden, dat zal je dan wel merken
Je houdt zelden verband over aan het samenwerken
Niet weglopen nu, er staan is voldoende
Schuif elkaar geen blaren in de schoenen
Stevige wandelschoenen moet je inlopen
Die gang die je bewandelt betreedt je voor inwoners
De lokale kleurplaat hoeft niet keurig gemaakt
Wees flexibel als de praktijk daarom vraagt
Als je het volk inderdaad dient is dat prachtig
Bewerkstellig verbetering met je online sociale contacten
We doen het in de toekomst even anders
Lokaler zodat het versoepeld, verbeterd en veranderd
Laat dat geld maar stromen, een belangrijk punt
Mandaat moet worden betaald met gelijke munt
We gaan richting de regio, bereiken de bestemming misschien niet binnen een uur
Maar raak niet overstuur, reken op de slagkracht van het regionale bestuur!
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