Brunssum, 27 november 2016

Bouw geen muur om Brunssum tot 2025!
10 punten die voor de VVD Brunssum noodzakelijk ingevuld moeten worden, als uitgangspunt voor een
onderzoek naar de toekomst van Brunssum. De VVD vindt het onbegrijpelijk dat er partijen zijn in de
Brunssumse gemeenteraad die op voorhand de deur voor nadere samenwerking/herindeling dicht gooien
en over hun graf (verkiezingen van 2018 en 2022) heen willen regeren en er tot 2025 geen nadere
samenwerking/herindeling mogelijk is.
Voor de VVD geldt dat wij willen doen wat goed voor Brunssum en haar burgers is. Daarbij is het essentieel
in onze beleving dat onderstaande 10 punten aan de orde komen:
1. In het onderzoek naar de toekomst van Brunssum staat het belang van de Brunssumse bevolking
centraal;
2. We moeten met onze burgers/maatschappelijk middenveld in gesprek gaan om te vernemen over de
punten die zij ingevuld willen zien en wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Brunssum,
waarbij wordt gedacht aan o.a. de Parade, Vijverparkfestival, Carnaval(soptocht), Intocht Sinterklaas,
etc.;
3. De identiteit van bewoners en wijken moet gegarandeerd blijven (niet opgaan in andere wijken, etc.)
onder het motto “samen maar toch apart”;
4. Er moet in algemene zin gezien meer kwaliteit (sneller, goedkoper, beter) voor de dienstverlening aan
de burger komen;
5. Het moet structureel tot een lastenverlaging danwel kwaliteitsverbetering van de dienstverlening aan
onze burgers leiden;
6. De financiële middelen (reserves van onze gemeente) moeten bestemd blijven voor de Brunssumse
wijken en burgers;
7. Extra geld uit fondsen (grote stedenbeleid of anderszins) moeten naar verhouding verdeeld worden
over alle burgers binnen de nieuwe gemeente/samenwerking. De ontstane voordelen voor
instellingen, maarschappelijke organisaties en voorzieningen dienen vertaald te worden naar de
wensen van de burgers;
8. De kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie moet opgelost worden (meer capaciteit en meer
dubbele functies waarbij er meer ambtenaren hetzelfde werk kunnen doen). De kwaliteit binnen het
ambtelijke apparaat moet vergroot worden (specialisme vs generalisme);
9. De ambtelijke capaciteit moet worden verdeeld over de diverse deelnemende gemeentes inclusief
loketfuncties voor de burgers in alle deelnemende gemeenten aan de herindeling c .q. het
samenwerkingsverband;
10. Zorg voor een goed communicatieplan zodat burgers te allen tijde goed meegenomen worden in een
proces en niet verrast worden door allerlei ontwikkelingen.
Als deze punten succesvol ingevuld kunnen worden, sluit de VVD Brunssum nadrukkelijk een verdergaande
samenwerking dan wel herindeling op voorhand niet uit.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met jack@oppen.nl
(0653315882), woordvoerder en raadslid VVD Brunssum

