Persbericht VVD Brunssum

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Frank Joosten, Lijsttrekker VVD Brunssum
Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in de gemeente Brunssum hebben de leden van
de VVD Brunssum besloten om voormalig VVD Brunssum wethouder Frank Joosten te kiezen als
lijsttrekker. Eind november wordt de definitieve kandidatenlijst vastgesteld tijdens de algemene
ledenvergadering van de Brunssumse VVD.
Tijdens zijn wethouderschap is Frank verantwoordelijk geweest voor met name financiën en
onderwijs. Voor hem is het niet alleen zaak om de portefeuilles goed te beheren; een bestuurder
moet ook met visie bouwen aan de toekomst van Brunssum, waarbij kennis van zaken en een goede
strategische inslag de bestuurlijke competenties moeten ondersteunen. Van een wethouder moet en
mag veel verwacht worden, met name op het terrein van integriteit.
Frank Joosten beschikt over een ruime ervaring op het terrein van management en bedrijfsvoering.
Voordat hij in 2014 wethouder werd, heeft hij ruim 25 jaar gewerkt in diverse directie- , commerciële
en bestuurlijke functies.
“Het beste voor Brunssum”; met deze titel van het komende verkiezingsprogramma wil de VVD
Brunssum duidelijk maken wat de inzet is voor de komende verkiezingen. De VVD is niet perse voor
of tegen herindeling. Alleen juist nu moet je nadenken over de voor- en nadelen van zelfstandigheid.
Ga hierover praten met burgers, verenigingen, bedrijven en ondernemers. Zet alles op een rijtje en
stel dan samen vast wat het beste is voor Brunssum.
De VVD staat ook voor een goed en professioneel bestuur. In de afgelopen jaren heeft de VVD
deelgenomen aan coalities en streeft ernaar om ook na de verkiezingen van 2018 deel uit gaan te
maken van een stabiele coalitie met professionele bestuurders.
Bijzondere aandacht zal in de komende periode uitgaan naar de ontwikkelingen binnen het sociaal
domein. Er zal een integrale visie moeten worden ontwikkeld voor dit domein waarbij centraal moet
staan dat iedereen bijdraagt naar vermogen en zorg en ondersteuning altijd beschikbaar moet zijn
voor diegenen die dat echt nodig hebben.
Brunssum kent een zeer goed voorzieningenniveau dat behouden moet blijven, inclusief voortgezet
onderwijs. Omdat niet iedereen zich veilig waant zijn aanvullende investeringen in veiligheid nodig.
Duurzaamheid raakt iedereen en de VVD wil dat iedere burger bij dit onderwerp is betrokken. Of het
nu gaat om het vermijden van restafval, het verbeteren van het leefmilieu of het verlagen van de
energiekosten; iedereen kan zijn bijdrage hieraan leveren.
Einde persbericht.
Voor nadere informatie: Frank Joosten, 0653829174

