
Algemene Beschouwingen Democraten Voerendaal

Voorzitter en raadsleden,

We zijn verheugd over de nu voorliggende begroting. Een begroting die realistisch is en waarbij we nieuwe
taken en uitdagingen niet uit de weg gaan. Hierbij wordt een goede balans getoond tussen de reeds bestaande
prioriteiten, het voortvarend oppakken van de decentralisaties en de ambities vanuit het coalitieprogramma.

Financiële Positie
We zijn blij dat het college een verdere doorkijk geeft dan 2018. Met een doorkijk naar 2019 en de openheid in
de financiën die het college presenteert kan gemeente Voerendaal een duidelijke visie en strategie bepalen voor
de toekomst. Gelet op de zware taken in het kader van o.a. de Decentralisaties juichen wij deze verdere doorkijk
en transparante aanpak zeker toe.

Deze coalitie heeft eerder de jaarlijkse verhoging van de OZB structureel weten te beperken tot slechts een
verhoging van jaarlijks 3%. Deze structurele lijn zetten wij door meerjarig. De incidentele verhoging van 5% voor
2015 zien wij niet graag, maar besturen is ook duidelijke keuzes maken.

De heldere doorkijk bij de investeringsprojecten en de hiermee gepaard gaande jaarlijkse kapitaallasten geven
een goed beeld van “waar staan we nu”.
Opmerkingen met betrekking tot het potverteren, zijn niet op zijn plaats. Voerendaal is in beweging. Projecten
worden uitgevoerd. Het teruglopen van bestemmingsreserves –met name reserve afschrijving activa
maatschappelijk nut en economisch nut- hebben veelal te maken met ‘oud beleid’, gemeenteraadsbesluiten uit
het verleden worden nú uitgevoerd!
Onze taak is om te bewaken dat de financiële positie van de gemeente Voerendaal goed blijft. De algemene
reserve zullen in de periode 2014 – 2019 vrijwel stabiel blijven, circa 4 miljoen euro. Ruim boven de met de
Provincie afgesproken 2,5 miljoen. Dit ondanks een hoog ambitieniveau en alle uitdagingen die op ons af
komen. Onze complimenten aan het bestuur hiervoor!
Ten opzichte van de zware Provinciale onvoldoende in de periode 2008 2009, voor ons weerstandsvermogen
zijn we nu zeer te spreken over het huidige weerstandsvermogen. De beoordeling voor Voerendaal is immers nu
‘ruim voldoende’ Een compliment aan de portefeuillehouder is hier ons inziens op zijn plaats.

ALGEMEEN
Democraten Voerendaal ziet dat er in de voorliggende begroting sprake is van een integrale aanpak. Een goed
voorbeeld hiervan is –tegen de landelijke tendens in- stabilisatie/lichte daling van de uitkeringsgerechtigden.
Een positieve ontwikkeling in de samenwerking met Kompas. De transitie, met andere woorden de
cultuuromslag binnen Kompas en het verbeterde contact met de ondernemers heeft er zelfs toe geleid dat er
voor het eerst sinds jaren sprake is van een positieve ontwikkeling! Tevens is de drempel voor ondernemers
voor het aanbieden van werkplekken c.q. begeleid werk ons inziens lager geworden. We roepen het college op,
om deze lijn door te zetten en nauwgezet in de gaten te houden.

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp bij vele gemeenten. Lastig is het hierbij soms om concreet invulling
te geven aan duurzaamheid. Het is immers een onderwerp dat vrijwel met alle programma’s raakvlakken heeft.
Het opstellen van een visiedocument en hiermee invulling trachten te geven aan dit onderwerp juichen wij toe,
de concretisering alsmede het opstellen van het actieplan is naar ons idee een goede stap. Ter vervolmaking van
onze controlerende functie als raadsfractie, zien wij in 2015 graag de uitwerking van het actieplan met een
financiële paragraaf terug in de raad.

Democraten Voerendaal is meer dan tevreden met de projecten en activiteiten opgenomen in de diverse
programma's.



Specifiek t.a.v. de programma's nog het volgende.
Programma Openbare Ruimte
Het college laat een goede continuering in de uitvoering zien. Naast vele andere taken ligt hier ook een grote
verantwoordelijkheid om je basis goed op orde te houden. Per slot van rekening is de openbare ruimte met
betrekking tot bereikbaarheid een belangrijk onderdeel voor de economie.
Onze fractie vindt het belangrijk dat de mensen zich thuis voelen in hun omgeving.
We juichen naast het revitaliseren van de diverse dorpskernen, ook het opknappen van de parken toe (eerst
Klimmen, nu ’t Brook). Deze raadsbesluiten en de uitvoering ervan leidt tot de vergroting van de leefbaarheid in
de kernen. Parken zijn een belangrijke plek om sociale cohesie te stimuleren. Daarnaast speelt Openbaar groen
hierin een belangrijke rol.

Het onderhoud van het openbaar groen is en blijft voor ons een aandachtspunt. (R-) Middels het opzetten en
inmiddels –succesvol- uitvoeren van de Pilot Groen, geven wij de wethouder mee om op de goede ervaringen
van fase 1 voort te borduren. Deze ervaringen mee te nemen in een verdere doorontwikkeling naar een fase 2,
waarin er naast aandacht voor het onderhoud van het openbaar groen vanzelfsprekend de verdere
persoonsontwikkeling van evident belang is! Fase 2 van Pilot Groen zien wij dan ook met vertrouwen tegemoet.

Als we kijken naar ons buitengebied dan zijn er nog mooie kansen om verder door te pakken. Het verbinden van
groenstructuren en behoud van landschappelijke kenmerken, waarbij het kijken naar de meerwaarde, impuls
voor het toerisme en de verbinding met andere gemeenten over de gemeentegrenzen heen een goede
combinatie vormen.

De woonkernschouwen hebben veel knelpunten en aandachtspunten in kaart gebracht. Onze burgers hebben
enthousiast deelgenomen aan de woonkernschouwen. Diverse aandachtspunten zijn reeds opgelost, enkelen
staan nog op de rol. We zijn blij met de toezegging van de wethouder dat wanneer deze openstaande punten
aangepakt zijn, de woonkernschouwen vanaf medio 2015 een vervolg zullen krijgen. Burgerparticipatie en
vergroting van de betrokkenheid pur sang.

Toch hebben wij enkele kanttekeningen:
STRIP: Ondanks het feit dat onze fractie de eerlijkheid van het college waardeert willen wij nogmaals
benadrukken hoe belangrijk de juistheid van dit beleidsstuk is. We wachten het toegezegde document van
Wethouder Lipsch af. Zorgvuldigheid is in onze ogen leidend hierin. Het STRIP als kapstok voor onder andere het
VGRP en GVVP biedt een goede en solide basis voor ons als raad om een verdere strategie en visie te
ontwikkelen.

Voerendaals Gemeentelijk RioolPlan:
Onlangs is er een nieuw VGRP gepresenteerd. Een goede basis voor het op peil houden van een belangrijke
voorziening voor onze burgers. Meerjarig zien wij een aanzienlijke stijging van het rioolrecht. Dit is voor onze
burgers in de huidige tijd niet prettig, maar hiervoor krijgt men goede en zelfs verbeterd gescheiden
rioolsystemen voor de toekomst. Waterproblematiek en mogelijke overlast/risico’s voor burgers wordt hierdoor
verder aangepakt. Dit alles heeft zijn prijs en we moeten naar de toekomst toe, ook gelet op
klimaatveranderingen, realistisch blijven begroten. Het verschuiven van afschrijvingstermijnen dan wel het niet
combineren van ‘werk met werk’ leidt op lange termijn tot onvoorziene en onnodige verhogingen van het
rioolrecht. We geven de wethouder mee, te kijken naar mogelijke slimme besparingen en aantrekkelijke
partners om projecten op een goede wijze te combineren. Als voorbeeld; Onderdeel van het VGRP is het
zichtbaar maken van ‘blinde putten’, dit om ook naar de toekomst toe de kwaliteit te bewaken. Dit onderdeel
zien wij niet als prioriteit. Wat ons betreft mogen deze werkzaamheden gefaseerd indien mogelijk uitgevoerd
worden. De investering van ruim 200.000 euro, kan dus ‘slimmer’!

Naast bovenstaande onderwerpen is er ook nog de afvalinzameling. Tijdens een eerdere presentatie gehouden
door RD4 is geconstateerd dat het eerder vastgestelde beleid haar vruchten afwerpt. Afvalscheiding wordt
verder gestimuleerd en hiermee wordt doelmatiger ingezet op hergebruik van grondstoffen. Wat ons vervolgens
bevreemd is dat de burger meer moet gaan betalen, goede prestaties moeten beloond worden! Wij hopen dit
in de toekomst terug te zien. Met belangstelling zien wij een verdere uitbreiding van dit beleid tegemoet, maar
spreken ook onze bezorgdheid uit met betrekking tot onze verenigingen. Nu genereren deze nog inkomsten uit
het ophalen van bijvoorbeeld oud papier. Dit anders, via RD4 regelen kan niet plots ingevoerd worden. Een
transitie-fase en verenigingen begeleiden naar andere oplossingen is hier zeker op zijn plaats.



Programma Samen Wonen
Democraten Voerendaal zijn verheugd met de voortvarende aanpak bij de afbouw van het Kernplan en de
mooie infrastructuur die hier gerealiseerd is. Zaak is het nu om de projectontwikkelaar aan de schop te krijgen
en ook daadwerkelijk een nieuwbouw te realiseren.

Aandachtspunt blijft voor ons hierbij het huidige pand Aldi en leegstand in zijn algemeenheid. Daar waar wij iets
nieuws realiseren en de kern opwaarderen, zien we wellicht in de toekomst aan de overkant de leegstand
verder ontstaan (Rabobank, Aldi).

Naast leegstand van panden hebben we ook nog braakliggende grond, bijvoorbeeld in Klimmen, hoek Dr.
Poelstraat / Houtstraat. Dit stuk is nu sober en doelmatig ingericht. Een nieuwbouw op dit terrein zien wij met
belangstelling tegemoet, echter passend bij een match van vraag en aanbod. Veel bouwen maar  het niet
kunnen vermarkten is Democraten Voerendaal geen voorstander van.

Samenwerking met woningcorporaties ook buiten Voerendaal geeft wellicht een betere kijk op wensen van
burgers van buiten onze gemeente en visa versa om terug te keren naar Voerendaal daar waar ze nu nog om
uiteenlopende redenen elders zijn gaan wonen.

Samen met de Woningstichting Voerendaal wordt er invulling gegeven aan het gehele volkshuisvestingsplan.
Onlangs hebben wij als raadsleden nog een uitnodiging gekregen van de woningstichting om een bezoek te
brengen aan de levensloopbestendige woningen.

Het stimuleren van subsidiemogelijkheden met betrekking tot de particuliere/koop sector komt echter niet
stevig van de grond. Met slechts 1 aanvraag ingediend en afgehandeld zijn de resultaten hier tot nu toe
bedroevend. Democraten Voerendaal doet dan ook middels een motie een oproep aan de portefeuillehouder
om hier meer aandacht aan te geven. Met name gericht op het proactief benaderen van de burgers.
Democraten Voerendaal zet verder graag in op het bevorderen van de koopsector tot omvorming naar
levensloopbestendig wonen. Het stimuleren van langer zelfstandig kunnen blijven wonen gelet op de
demografische ontwikkelingen mogen we niet uit het oog verliezen.



Programma Economie & Toerisme
De gemeente Voerendaal heeft volgens Democraten Voerendaal duidelijk baat bij een apart programma
Economie & Toerisme. Na het Actieprogramma van 2011 – 2014 zijn er nu prioritaire projecten en overige
onderwerpen aangeduid. Kortom, duidelijke keuzes!

Het programma moet gedragen worden door de ondernemers/markt. Investeren in ondernemers kan pas
slagen wanneer er voldoende draagvlak is. Faciliteren is goed, echter er moet wel sprake zijn van
levensvatbaarheid. Het stimuleren van ondernemerschap is wat ons betreft een speerpunt. De ontwikkelingen
rondom Lindelaufer Gewande III en het koersen op kleinschalige ondernemingen (9 kavels) is goed voor het
vestigingsklimaat. Het werkt het ‘ondernemerschap’ in de hand.

Als Democraten Voerendaal willen wij de wethouder meegeven ook buiten onze gemeentegrenzen te kijken
naar zgn. succesformules met betrekking tot toerisme. Dit zonder de nadruk teveel te leggen op het willen zijn
van een toeristische gemeente. Kortom: een gulden middenweg tussen vraag en aanbod. Hier hoeven wij niet
het wiel opnieuw uit te vinden, echter we moeten wel zorgen dat Voerendaal haar “Couleur Local” behoud.



Programma Mens & Welzijn
Binnen het programma Mens en Welzijn is het niet verwonderlijk dat de focus zal liggen op de decentralisaties.
Een enorme uitdaging die op gemeenteland afkomt. De hiermee samenhangende complexe taken, roept bij
menigeen nog vele vraagtekens op. Wij als Democraten Voerendaal zijn van mening dat het nodige voorwerk
van de wethouder en zijn ambtenaren, heeft geleid tot een gedegen plan van aanpak.
Onze burgers zijn uitstekend geïnformeerd tijdens de druk bezochte informatieavonden per kern. Wij hebben er
alle vertrouwen in dat nieuwe taken op een adequate manier uitgevoerd gaan worden. Hierbij zal er maatwerk
geleverd moeten worden daar waar nodig.
Zelfredzaamheid is hierin belangrijk, echter wij willen ervoor waken, dat het geen ‘Red jezelf’ samenleving
wordt. Voerendaal dient te allen tijde een zorgzame samenleving te blijven. De hartencampagne sluit bij deze
filosofie perfect aan en geeft aan het begrip mantelzorg een positieve impuls / boost.
Wanneer de wethouder binnen de zware taken die op ons afkomen, ruimte ziet voor vernieuwing en
verbetering die leiden tot nieuwe ideeën, staan wij open om de wethouder en zijn ambtenaren het vertrouwen
te geven Pilots en initiatieven te starten.
Het huidige voorzieningenniveau is goed op orde. Een van de speerpunten uit het verkiezingsprogram van
Democraten Voerendaal, de wijksteunpunten, dragen hieraan vanzelfsprekend bij. Daarnaast zijn wij verheugd
dat binnen iedere kern sinds 2014 ook peuterspeelzaalwerk is. De VVE voorziening (voor- en vroegschoolse
educatie) is goed voor de ontwikkeling van onze jongste kinderen.
Andere voorzieningen, zoals sport en recreatie verliezen wij ook niet uit het oog. VV Hellas is een belangrijke
vereniging. Van belang bij dit project blijft de reeds ingezette goede bemiddeling vanuit de portefeuillehouder
gecontinueerd wordt.
Democraten Voerendaal is ook een partij die de verenigingen een warm hart toedraagt. Verenigingen die in
moeilijke tijden toch op eigen kracht veelal verder gaan, maar daar waar nodig de juiste ondersteuning krijgen
via onze verenigingsondersteuner.
Daarnaast spelen subsidies een belangrijke rol bij het functioneren van de verenigingen. Wij zijn dan ook
verheugd dat in Voerendaal de subsidies niet gekort worden.
Democraten Voerendaal heeft leefbaarheid hoog in het vaandel staan. Een goed verenigingsleven bevorderd de
sociale cohesie binnen leefgemeenschappen. Uiteraard is er voor het bevorderen van sociale cohesie, niet
alleen een sterk verenigingsleven van belang, maatschappelijke accommodaties zijn hierin net zo belangrijk. We
zijn meer dan tevreden over de reeds gerealiseerde accommodaties en het feit dat er voor de overige kernen
plannen liggen of deze reeds in uitvoering zijn. Uit de voorliggende begroting concluderen we echter nog een
zorgpunt betreffende de accommodatie “Op d’r Plats”. Het eerdere besluit voor uitvoering van op d’r Plats heeft
destijds tot de nodige debatten geleid. Een belangrijk aspect om tot een succesvolle uitvoering te komen is en
was commitment en oplossingsgericht denken vanuit alle invalshoeken. Nu het draagvlak niet voldoende
aanwezig lijkt te zijn, is het onsziens logisch om te zorgen dat het gebouw wel voldoet aan het gestelde
onderhoudsniveau.
Als stip op de horizon zien wij als fractie inzake het buurtgericht werken mogelijkheden voor vernieuwing.
Mogelijkheden zoals van buiten naar binnen werken en de burger met ideeën laten komen en hieraan een
budget koppelen om burgerparticipatie bevorderen.



Programma Bestuur & Dienstverlening
Gemeente Voerendaal moet de nodige opgaven realiseren. In Parkstad-verband kun je sommige taken goed
oppakken, echter wij zien tevens kansen in een samenwerking in VONSS-verband. Gemeenten met gelijke
context en een problematiek die van gelijke orde is, begrijpen elkaar wellicht beter en staan hierdoor iets
dichter bij elkaar en bij de burger. Wij verwachten dan ook dat de VONSS samenwerking voor onze burgens een
vruchtbare zal zijn. Wij constateren dat er de nodige aandacht is en blijft voor Parkstad. Parkstad de rug
toekeren kan en mag ons inziens ook niet de bedoeling zijn.
Samenwerking op allerlei vlakken, waarbij je zowel intern binnen je organisatie zaken slimmer kunt aanpakken,
maar waarbij ook de burger de voordelen van samenwerking merkt is het streven.

Onderwerpen zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de sociale veiligheid spelen bij ons, maar ook bij buur-
gemeenten. Volgens Democraten Voerendaal is het ‘blauw’ vrijwel uit het straatbeeld verdwenen. Het is voor
ons dan ook onbegrijpelijk dat een eerder gevraagd plan van aanpak inzake de inzet van de BOA's zo lang op
zich laat wachten. Middels een motie verzoeken we het college om op zeer korte termijn te komen met een plan
van aanpak betreffende de taken en bevoegdheden van de BOA. In het kader van strakke handhaving van de
openbare orde te overwegen een tweede BOA aan te stellen.

Voorzitter, wij komen tot een afronding;
Tot slot een compliment aan het college en de ambtelijke organisatie voor de wijze waarop onze gemeente op
tal van gebieden uitvoering geeft aan zeer ambitieuze en zeer complexe aspecten. De hiermee samenhangende
bijzonder lage ziekteverzuimcijfers geven aan dat deze vitale organisatie een sterk commitment vertoont ten
dienste van onze maatschappij.

Afsluitend willen wij het college succes wensen bij de uitvoering van de begroting 2015 binnen de door de raad
gestelde kaders.

Fractie Democraten Voerendaal,

Patrick Heijnen
Siem van Dinther
Mike Doutzenberg
Ruud Braun


