DAADKRACHT IS VOOR VVD BRUNSSUM HET BELANGRIJKSE OM VERDER TE BESTUREN
Het vertrek van Lijst Borger uit de Brunssumse coalitie zorgde voor een flinke bestuurlijke klap. Inmiddels zijn we ruim een maand
verder en kan de VVD Brunssum niet anders concluderen dan dat het lastig besturen is als je onderdeel bent van een minderheidscoalitie. Om daadkrachtig besturen wederom mogelijk te maken, is de VVD Brunssum van mening dat de oppositie partijen juist nu op
moeten staan en verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarvoor zal het roer wel drastisch om moeten. Naar de mening van de VVD
Brunssum zal minstens 1 van de oppositie partijen bereid moeten zijn om dit mogelijk te maken. Dat moet leiden tot een nieuwe
agenda tot aan de verkiezingen waarin vanzelfsprekend
ook belangrijke thema’s voor die partij worden opgenomen.
Evenwichtige regionale verhoudingen
Op het moment dat de gemeenteraad van Brunssum in meerderheid van
Oplossen verstoorde bestuurscultuur
mening blijft dat Brunssum niet eens gesprekken over herindeling aan
Het openbaar bestuur in Brunssum wordt gekenmerkt
moet gaan, vinden wij dat op zijn minst geanticipeerd dient te worden op
door persoonlijke vetes, het nastreven van persoonlijke
de nieuwe relaties. Brunssum is dadelijk, na de fusie van Onderbanken,
belangen en met momenten zelfs bedreigingen en perNuth en Schinnen, op de plattelandsgemeenten na, de kleinste gemeente
Normaal.
soonlijke intimidaties. Allemaal zaken waar u als burger
van Parkstad. Dat heeft directe invloed op de gemeenschappelijke regeDoen.
van Brunssum niet beter van wordt. Worden deze problelingen waar wij als Brunssum toe behoren (Brandweer, Rd4, WOZL, etc.).
men in de persoonlijke verhoudingen niet opgelost, zullen
Daar zullen wij op moeten anticiperen. Datzelfde geldt voor de gemeenwij op heel veel terreinen achter de feiten aan blijven
schappelijke sociale dienst ISD-BOL (waarin wij met Landgraaf en Onderlopen. Waar buurgemeenten volop in beweging zijn, staan
banken samenwerken). Willen wij u dan ook het beste kunnen bieden
wij als Brunssum stil.
vanuit Brunssum, zal hiervoor een passende bestuurlijke oplossing moeten komen en zal nauwe samenwerking een voorwaarde blijven.
Nakomen van afspraken zowel met u als met elkaar
Duurzaamheid
Kijkende naar de afgelopen 4 jaar zijn meermaals afspraBrunssum is bezig geweest met een forse reorganisatie binnen
ken gemaakt, zowel in coalitieverband als Raadsbreed. Op
het ambtenarenapparaat. Voor de VVD Brunssum is het van
dit moment worden te veel afspraken niet nagekomen.
cruciaal belang dat de nieuwe organisatie in staat blijft enerAls voorbeeld denken wij daarbij aan de belofte aan de
zijds haar taken uit te voeren en anderzijds ook in staat is
voetbalclubs SV Langeberg, VV de Leeuw en BSV Limburnieuw beleid uit te zetten (meer klantvriendelijk en kwalitatief
gia in navolging op de discussie rondom het kunstgrasbeter) als dat voor u noodzakelijk is. Hiervoor eisen wij dat zo
veld van SV Brunssum. Het niet nakomen van dergelijke
snel als mogelijk een analyse wordt gemaakt. Blijkt daaruit dat
besluiten van de Raad zijn voor de VVD Brunssum niet
onze organisatie niet in staat is haar taken kwalitatief hoogacceptabel. Wij accepteren dan ook geen halfslachtige
waardig uit te voeren, vinden wij het onverantwoord op deze
toezeggingen meer maar willen resultaat zien binnen een
voet verder te gaan.
maand. Boter bij de vis!
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Samengevat geldt dan ook voor de VVD Brunssum, niet het pluche staat voorop maar
de bestuurlijke daadkracht en daarbij komende inhoud.
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