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Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Perspectiefnota 2018
Geachte burgers van Brunssum, geachte collega - raadsleden, geacht
college van B en W, geachte voorzitter,
Voor ons ligt de perspectiefnota 2018. Een belangrijk kaderdocument
waarin wij als raad de financiële en beleidsmatige uitgangspunten richting
de programmabegroting 2018 vast dienen te stellen. Belangrijk voor zowel
de interne organisatie als ook voor de burgers. Intern van belang omdat
onze ambtenaren het vertrouwen moeten hebben dat de door hun
uitgevoerde werkzaamheden ook inderdaad op meerderheid van de raad
kan rekenen, terwijl onze burgers ook moeten weten wat zij van ons als
gemeente Brunssum kunnen verwachten.
Tot voor kort waren deze hoofdlijnen duidelijk. In het coalitieprogramma
werk, meedoen en inzet, het programma voor Brunssum, stonden immers
de door de coalitie overeengekomen kaders tot in ieder geval 2018
omschreven. Het vertrek van Lijst Borger uit diezelfde coalitie leidt echter
ertoe dat het uitvoeren van dat coalitieprogramma geen
vanzelfsprekendheid meer is. Dat gegeven dwingt ons allen ertoe over
onze schaduw heen te stappen en ervoor te zorgen dat Brunssum beleid
kan blijven ontwikkelen en ook zekerheden krijgt over het realiseren van
datzelfde beleid.
De perspectiefnota is een uitgelezen mogelijkheid voor ons als Raad om
die zekerheid te bieden. Dat vraagt bereidheid tot samenwerking en de wil
om er met elkaar te komen. Voor de VVD Brunssum geldt dat deze
bereidheid zeker aanwezig is. Belangrijk is dan wel dat wij het gevoel
krijgen dat Brunssum inderdaad op een daadkrachtige wijze bestuurd kan
blijven worden. Uiteindelijk geldt voor de VVD Brunssum namelijk dat niet
het pluche voorop staat maar de bestuurlijke daadkracht en daarbij
komende inhoud.
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In dat kader verstaat de VVD in ieder geval een constructieve
samenwerking gebaseerd op inhoud, evaluaties rond beleid worden
besproken en dat dit tot conclusies en aanpassingen leiden en goede P&C
producten.
Vanuit die inhoud vindt de VVD Brunssum het dan ook belangrijk dat wij
een sluitende begroting weten te presenteren. Zowel op de korte als de
lange termijn. Voor de VVD Brunssum is het onacceptabel dat het niet
durven maken van moeilijke keuzes ertoe leidt dat naar de toekomst toe
een steeds groter deel van de algemene reserve opgesoupeerd wordt. Als
VVD Brunssum vinden wij dat in principe onacceptabel.
Onder de voorwaarde dat dit slechts eenmaal het geval is en dat dit
daadwerkelijk ertoe leidt dat Brunssum meerjarig financieel gezond blijft,
kan de VVD Brunssum dit eenmalig accepteren bij de
programmabegroting 2018. Wij lopen daarbij niet weg voor het maken
van moeilijke keuzes. Echter, deze kunnen wij als VVD Brunssum niet
alleen maken. Ook andere fracties zullen daartoe bereid moeten zijn.
Essentieel is daarbij wel dat wij ons richten op onszelf. De rekening bij de
burgers neerleggen is voor ons onbespreekbaar. Niet lasten verzwaren
maar uitgaven verminderen of efficiënter omgaan met middelen is dan
ook het devies van de VVD Brunssum. Zoals eerder vandaag aangegeven
bij de behandeling van de jaarrekening, is de VVD Brunssum van mening
dat nog duidelijke stappen gezet moeten worden in het realistisch
begroten. Het is naar burgers niet te verkopen dat wij aangeven te
moeten bezuinigen, terwijl wij in de afgelopen vier jaren steeds miljoenen
overhielden. Desnoods dienen we dit af te dwingen door structureel een
deel van de incidentele overschotten als bezuiniging in te boeken. Zo
wordt eenieder gedwongen doelmatig met zijn/haar budgetten om te
gaan.
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Bovendien is samenwerking, zowel met elkaar als omliggende Gemeenten,
essentieel. Zeker zolang de deur over gesprekken naar een eventuele
herindeling op emotionele gronden gesloten blijft. De vraag is echter hoe
we als Gemeenteraad die samenwerken naar buiten toe willen vormgeven.
Op korte termijn zal Brunssum op de plattelandsgemeenten na, de
kleinste gemeente van parkstad. Om niettemin slagvaardig te blijven en
nog enige invloed te houden, zal geanticipeerd moeten worden op deze
veranderende situatie. Daarbij is het echter de vraag hoe wij als raad
denken samen te werken met andere gemeenten als we interne
samenwerking al nauwelijks geregeld krijgen. In de kader mag dan ook
duidelijk zijn dat de VVD Brunssum niet akkoord gaat met het
terugdraaien van de €200 000 extra middelen voor samenwerking.
Het ontzien van onze burgers, versterken van samenwerkingsverbanden
en het verbeteren van de bestuurscultuur dienen voor de komende
periode voorop te staan. Daarnaast is de VVD Brunssum van mening dat
ook het verenigingsleven ontzien dienen te worden. Al eerder hebben wij
de verenigingen het cement van onze Gemeente genoemd. Zij geven de
gemeente kleur en zorgen voor een sociale samenhang. De VVD
Brunssum koestert hen dan ook en vindt het belangrijk dat de reeds
gemaakte afspraken in verenigingsverband worden nagekomen.
Datzelfde geldt voor het evenementenbeleid. Wij hebben van de
Wethouder begrepen dat deze op korte termijn aar de raad zal komen.
Voor de VVD geldt dat evenementen samen met het verenigingsleven de
kleur van Brunssum bepalen. Wij hopen dan ook dat de nieuwe
evenementennota bijdraagt aan het terugdringen van betuttelende
regelgeving, het faciliteren van organisatoren bij het organiseren van
evenementen en het voorkomen van nodeloos belasten nadrukkelijk
worden meegenomen.
Als laatste wil de VVD Brunssum nog aandacht geven aan het
veiligheidsbeleid. Zowel het incidenten/calamiteitenfonds als de extra FTE
voor veiligheid, toezicht en handhaving hebben de laatste tijd duidelijk
hun meerwaarde bewezen. Brunssum presenteert zich steeds
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nadrukkelijker als crimefightende gemeente. Een zeer goede en positieve
ontwikkeling.
Voor de VVD Brunssum is het dan ook essentieel dat deze ingezette
beleidsrichting voorgezet kan worden. Recente berichten over mogelijke
radicalisering, jeugdcriminaliteit en zware bendes bekrachtigen wat ons
betreft deze essentie en vraagt duidelijk lik op stuk beleid. Duidelijk moet
zijn voor eenieder dat in Brunssum criminaliteit niet getolereerd wordt!
Dat gezegd hebbende, mijnheer de voorzitter, komen wij tot een
afronding. Als VVD Brunssum zijn wij van mening dat vandaag moet
blijken dat partijen bereid zijn op constructieve wijze beleidskaders te
accorderen, waarbij gekomen dient te worden tot een sluitende begroting,
realistische regionale verhoudingen en de cultuur en levendigheid van
onze gemeente overeind blijft staan.
Tot zover in 1e termijn.
Jaimy van Dijk
Fractievoorzitter VVD Brunssum
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