Brunssum, 7 mei 2018

Coalitievorming gemeente Brunssum 2018
Een daadkrachtige VVD Brunssum niet welkom in de nieuwe coalitie
De VVD Brunssum, een van de winnaars van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, is uitgesloten
van deelname aan een nieuwe coalitie in Brunssum. De informateurs van BBB lijst Palmen en PAK
waren niet bereid om in het concept raadsprogramma voor ons belangrijke en concrete
onderwerpen adequaat en met prioriteit aan te pakken, zoals het behoud van het voortgezet
onderwijs in Brunssum en het oplossen van het financiële tekort binnen het sociaal domein. Ook
wordt de door de raad unaniem aangenomen motie om een onderzoek te doen naar de positie van
Brunssum niet uitgevoerd. Er wordt geen enkel plan geconcretiseerd of voorzien van meetbare
doelstellingen en een visie op de toekomst ontbreekt volledig.
Tijdens een tweetal bijeenkomsten met de informateur(s) hebben we aangedrongen op daadkracht
en concrete en meetbare doelstellingen. Hierdoor kan aan de burgers duidelijk worden gemaakt
waaraan in de komende periode wordt gewerkt en wat moet worden bereikt. Vooral op het terrein
van participatie en economie is dit nodig, maar ook het in stand houden van voorzieningen,
investeren in concrete maatregelen rond veiligheid en het oppoetsen van het imago van Brunssum.
Wij hebben in het informatieproces een coöperatieve en transparante houding aangenomen en
waren bereid om, onder de voorwaarde van een sterk en ambitieus raadsprogramma en een eerlijk
en oprecht college, deel te nemen aan een coalitie. Dit zou zeker ook recht doen aan de goede
verkiezingsuitslag van de VVD Brunssum die ten opzichte van 2014 ruim 22% meer stemmen kreeg
en daarmee de derde partij van Brunssum is geworden. Er is zelfs pragmatisch meegedacht over
samenwerking met de partij van Jo Palmen. Echter Jo Palmen als bestuurder, waarover op dit
moment wordt gespeculeerd als serieuze optie, is en blijft voor ons onbespreekbaar.
De VVD Brunssum is bezorgd over de toekomst van Brunssum, nu de huidige coalitie verder gaat. In
het afgelopen half jaar is bestuurlijk nagenoeg niets bereikt en hebben belangrijke projecten forse
vertraging opgelopen. Ook zijn de banden met het regionale, provinciale en landelijke bestuur
verminderd en dat dreigt Brunssum in een isolement te brengen.
Wij zullen als echte bestuurderspartij in de komende periode kritisch en met fatsoen en respect
oppositie gaan voeren en met initiatieven komen die voor de ontwikkeling van Brunssum en haar
inwoners noodzakelijk zijn. Daarmee is een stem op de VVD Brunssum een goede garantie dat de
belangen van Brunssum in de gemeenteraad daadkrachtig worden behartigd.
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