
Algemene Beschouwingen 2016 Democraten Voerendaal

Voorzitter, college en raadsleden,

Voerendaal is een sociale gemeente met een sociaal hart en een sociaal gezicht. De Crisis
Nood Opvang, die op dit moment binnen Voerendaal plaats vindt voor de vluchtelingen, is
daar een sprekend voorbeeld van. Dit “sociale gezicht” zien wij terug in de voorliggende
begroting. Een begroting waarin wij ons herkennen en waarin wij een groot aantal
ankerpunten terugzien uit het coalitieakkoord.
De decentralisaties zijn in gang gezet en vragen de nodige creativiteit. De gemeente
Voerendaal stond en staat voor behoorlijke financiële uitdagingen. Desondanks is het gelukt
om een begroting te presenteren die duurzaam en structureel sluitend is!
Daar waar de ons omringende gemeenten voor de uitvoering van de jeugdzorg en de WMO
de rijksbijdrage taakstellend als budget opnemen, gaat Voerendaal uit van de zorgtaken en
past daarop het budget aan en niet andersom. Met deze visie zijn wij het hartgrondig eens!

Wat Democraten Voerendaal betreft een degelijke basis waarop wij “samen naar een
sterker Voerendaal” toe kunnen werken.

Financiële Positie

We zijn blij dat het gelukt is om deze begroting structureel sluitend te krijgen, zonder dat de
burger van Voerendaal daarvoor een ál te hoge rekening gepresenteerd krijgt, zoals dat in
sommige andere gemeenten (bijv. Meerssen) wel het geval is. Er zijn duidelijke keuzes
gemaakt.  Keuzes die erop gericht zijn om de lasten te verdelen en waarbij het uitgangspunt
is om de burger, daar waar mogelijk, te ontzien. Keuzes die erop gericht zijn om NIEMAND
“door het ijs te laten zakken”. Keuzes waar wij als fractie steeds op hebben aangedrongen.
Het voorzieningen niveau is hoog hetgeen bijdraagt aan de leefbaarheid en vitaliteit binnen
onze kernen. Daar zijn wij trots op!
Daarnaast is er extra zorg voor de “zwakkeren” binnen onze samenleving via het programma
“Talent werkt”.
Wij kunnen hier als fractie vanzelfsprekend niets dan lof voor uitspreken
Dankzij het gevoerde beleid en de gemaakte keuzes is het wat ons betreft gelukt om als
gemeente Voerendaal aantrekkelijk te zijn en te blijven voor iedereen die hier woont en
werkt, maar ook voor haar bezoekers.

Deze begroting geeft wat ons betreft duidelijk aan dat de, mede door Democraten
Voerendaal ingezette lijn van een aantal jaren geleden om “orde op zaken te stellen”, nu zijn
vruchten afwerpt. Tal van projecten zijn gerealiseerd, opgepakt of staan op de agenda.

Er wordt een duidelijke en transparante aanpak geschetst. Onze reservepositie ligt ruim
boven de norm, ondanks het hoge ambitieniveau en alle uitdagingen die op ons af zijn
gekomen en blijven komen.
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Lovenswaardig vinden wij het ook dat het college  nu al rekening houdt met het zgn.
Schatkistbankieren. Door de teruglopende renteopbrengst van de APG belegging van ruim
€.  400.000,- , mee te nemen in deze begroting, durft het college verder te kijken dan 2019!
Hierdoor komen wij niet voor financiële verrassingen te staan. Wij juichen het toe dat er
maatregelen getroffen worden op het moment dat financiële consequenties in de toekomst
zichtbaar worden. Wat ons betreft niet vooruit schuiven dus! Mede hierdoor achten wij de
voorgenomen verhoging van de OZB legitiem.

Wij zijn van mening dat, ten aanzien van de voorliggende begroting,  een compliment aan
het college, op zijn plaats is!

ALGEMEEN

Democraten Voerendaal ziet dat er ook in déze begroting sprake is van een integrale aanpak.
De samenwerking met de burger in diverse projecten stemt tot tevredenheid. De veelal
succesvol gebleken kernschouwen worden in 2016 weer opgepakt. Democraten Voerendaal
roept het college op om de communicatie hieromtrent richting de burgers nauwlettend in
het oog te houden. Benoemde aandachtspunten uit de kernschouwen, die al dan niet
worden opgepakt, dienen wat ons betreft zo breed mogelijk te worden gecommuniceerd.
Wij zien als Democraten Voerendaal, in navolging van onze eigen bezoeken in de kernen,
een groot voordeel in deze vorm van burgerparticipatie.

De ontwikkeling rondom de afname van het klantenaantal Kompas zet zich door. Dit vinden
wij fijn om te constateren! De uitbreiding van bedrijventerrein Lindelaufer Gewande zien
wij als een versteviging van de lokale bedrijvigheid, hetgeen een impuls geeft voor de
Voerendaalse economie en werkgelegenheid.

Specifiek t.a.v. de programma’s willen wij het volgende opmerken.

Programma Openbare Ruimte

De openbare ruimte is met betrekking tot bereikbaarheid een belangrijk onderdeel voor de
economie en voor de leefbaarheid in de kernen.
Onze fractie vindt het belangrijk dat de mensen zich thuis voelen in hun omgeving.
In STRIP 1.1 worden nu duidelijke keuzes gemaakt. Er wordt een aanzienlijk bedrag
geïnvesteerd voor de rehabilitatie van wegen. De volgorde waarin de diverse projecten
worden aangepakt waarborgen de bereikbaarheid van onze kernen. De behapbaarheid voor
het ambtelijk apparaat stemt wat ons betreft tot tevredenheid. Wél willen wij het college
meegeven om ervoor te waken dat ingrepen in de openbare ruimte door derden niet leiden
tot afbreuk van datgene waar we aan gebouwd hebben en aan blijven bouwen.

Het Groen beheerplan kent een ambitieniveau dat naar boven toe wordt bijgesteld. De
koppeling van “Talent werkt” aan dit programma, evenals aan het programma “ mens en
Welzijn,  maakt een verdere doorontwikkeling mogelijk, hetgeen wij als Democraten
Voerendaal een goede ontwikkeling vinden.

De openbare verlichting staat nu taakstellend in de begroting ondanks de enorme kosten die
tijdens de thema-avond “ openbare ruimte”  op 26 maart j.l.  werden gepresenteerd.
Er wordt gewaakt voor kapitaalvernietiging en dat is een vorm van duurzaamheid. Een
sobere en doelmatige aanpak van nieuwe investeringen steunen wij in deze tijd van harte.
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Met de vaststelling van het Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (VGRP) in combinatie met
het STRIP 1.1 is er in het programma Openbare Ruimte op een slimme manier werk met
werk gecombineerd. Wij zijn blij dat de portefeuillehouder de aanbeveling van Democraten
Voerendaal heeft overgenomen.

Toch willen wij het college middels een motie oproepen om alert te blijven op slimme
koppelingen tussen projecten, zowel onder als boven de grond. Denk hierbij aan de
“ Dalstraat en Daelsweg”  en de zgn. “ blinde putten”.

Het geactualiseerde Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer plan (GVVP) zien wij met vertrouwen
tegemoet. Wij willen aandacht blijven vragen voor de bereikbaarheid ván en de
verkeersveiligheid ín onze gemeente.

Enigszins teleurgesteld hebben wij geconstateerd dat het college voorstelt om het GFT afval
in 2016 niet meer gratis op te halen. Hogere kosten voor de afvalverwerking en lagere
opbrengsten zijn hiervan de oorzaak. Wij begrijpen dat afvalverwerking kostendekkend zal
moeten zijn. Wij hopen dat er van de financiële bijdrage een signaalfunctie uit zal gaan,
waardoor de burger het afval in de toekomst waar mogelijk zodanig aanbiedt, dat er geen
sprake zal zijn van halfvolle kliko bakken. De eventuele financiële voordelen die dit met zich
meebrengt, dienen wat ons betreft ten voordele te komen van de burgers.

Wel vragen wij nogmaals aandacht voor het feit dat er verenigingen in onze gemeenschap
zijn die inkomsten genereren met het ophalen van “oud papier”. Dit moet wat ons betreft in
stand gehouden worden.

Samen wonen.

Wij gaan er van uit dat 2016 het jaar is waarin de eindoplevering van het kernplan
uiteindelijk een feit wordt. Daarmee wordt een “nieuw gezicht” aan de kern gegeven, welke
past bij het ambitie niveau van Voerendaal. Daarover zijn wij bijzonder verheugd.
Wij willen opmerken dat het terugdringen van leegstand een aandachtspunt is en moet
blijven!  Hiervoor vragen wij de toezegging van de portefeuillehouder.

Het levensloop bestendig maken van particuliere woningen staat nu al een aantal jaren op
de politieke agenda. Wij moeten helaas constateren dat er van deze regeling nauwelijks
gebruik gemaakt wordt. Wij roepen het college derhalve op om hieraan nóg meer
ruchtbaarheid te geven om zodoende mogelijk de respons te verhogen.
Vorig jaar hebben wij hierover een motie ingediend. In het verlengde hiervan achten wij het
fair om het nieuwe college de kans te geven om de in de gezamenlijke commissievergadering
uitgesproken verwachtingen op dit gebied waar te maken. Wij roepen de portefeuillehouder
op om de raad op gezette tijden te informeren over de voortgang in deze.

De uitkomsten van PALET 3.0 zien wij met belangstelling tegemoet. Naar de ontwikkelingen
rondom het zonnepanelen project zijn wij erg nieuwsgierig.

Wij zijn verheugd dat er, ondanks beëindiging van de rijksbijdrage, door de gezamenlijke
inspanning van gemeente en provincie toch financiële middelen blijven bestaan voor
starters op de woningmarkt. Democraten Voerendaal vraagt eveneens aandacht voor
betaalbare huurwoningen in het goedkopere segment. Uit de samenleving krijgen wij
regelmatig signalen over “scheve verhoudingen”.
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De omgevingsvisie is een belangrijk instrument om onze gemeente te positioneren en op de
kaart te zetten. Wij zouden graag wat meer aandacht willen vragen voor monumenten,
authentieke en karakteristieke gebouwen, binnen onze gemeente.
Meer mensen zouden wat ons betreft de weg naar Voerendaal moeten weten te vinden op
basis van onder andere al het moois wat Voerendaal te bieden heeft. Het in het
coalitieakkoord genoemde speerpunt “branding” sluit hier wat ons betreft prima op aan.
Ten aanzien van de woonvisie spreken wij de wens uit dat de portefeuillehouder aandacht
blijft houden voor de positie van Voerendaal binnen het regionale beleid.

Economie&toerisme

De doelstellingen in dit programma zijn ons uit het hart gegrepen. Op voorspraak van o.a.
Democraten Voerendaal is er in 2015 immers een innovatie reserve tot stand gekomen van
maar liefst € 500.000,-! Wij roepen het college dan ook op om ruimte te creëren voor
innovatie, ondernemerschap en duurzaamheid.

Democraten Voerendaal ziet de geactualiseerde retailstructuurvisie met belangstelling
tegemoet. Wij zullen nadrukkelijk aandacht blijven vragen voor een actieve houding van het
college inzake het terugdringen van leegstand van bedrijfspanden, teneinde mogelijke
verloedering te voorkomen. Ook willen wij aandacht blijven vragen voor een pro-actieve
houding vanuit de gemeente ten aanzien van de (startende) ondernemers.

Democraten Voerendaal is van mening dat het een goed initiatief is om, in samenwerking
met ondernemerscoöperatie “land van kalk”, projecten te ontplooien om een
herkenbaarprofiel van onze mooie gemeente te realiseren. Ook dit is een vorm van
branding.

Mens en Welzijn

Zoals al eerder opgemerkt, constateren wij een daling van het aantal klanten bij Kompas.  Dit
stemt ons tevreden.

Democraten Voerendaal is een groot voorstander van een sterk en gezond verenigingsleven.
De ontwikkelingen rondom de diverse accommodaties zien wij als een belangrijke bijdrage
in een sterke sociale cohesie. De leefbaarheid in de kernen wordt hierdoor wat ons betreft
versterkt.

Het uitgangspunt “één wijksteunpunt op maat voor iedere kern” ondersteunen wij van
harte. Ten aanzien van een mogelijk nieuw te bouwen wijksteunpunt Voerendaal Kunrade
zien wij hieromtrent een raadsvoorstel van de portefeuillehouder begin 2016 met
belangstelling tegemoet. Zodoende is er wat ons betreft meer tijd om tot een kwalitatieve
en kwantitatieve onderbouwing te komen. Op basis daarvan kan tot een gedegen
besluitvorming worden gekomen in deze raad( Als coalitie dienen wij hier een amendement
voor in)!

Wij hebben met instemming kennis genomen van de plannen rondom de “Open Club
Klimmen Ransdaal”. Met name de gedragenheid binnen de gemeenschap achten wij van
groot belang. Er is echter nog een lange weg te gaan alvorens tot besluitvorming kan worden
overgegaan. Wij zien de breed gedragen plannen met belangstelling tegemoet.
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Wij vinden  zowel een integrale aanpak als ook de maatschappelijke opbrengst van deze
plannen van groot belang. Wij roepen het college dan ook op om deze aspecten in dit
project te bewaken.

Bestuur en dienstverlening

Een verdere doorontwikkeling van het klantcontactcentrum binnen de gemeente vinden wij
een positieve ontwikkeling. Een klantgerichte organisatie en een efficiënte werkwijze zullen
ongetwijfeld bijdragen tot een grotere tevredenheid bij de burger. Wij zullen de
ontwikkelingen met belangstelling blijven volgen.

Wij onderschrijven het belang van samenwerking met de ons omringende gemeenten.
Wanneer zou blijken dat de samenwerking op VONSS gebied niet zal slagen achten wij het
wenselijk om nadere samenwerking met andere buurgemeenten te onderzoeken. Daarbij
vragen wij nadrukkelijk om aandacht te houden voor de context en “couleur locale”  van
onze gemeente.

Zeer recent hebben wij de raadsinformatiebrief inzake de uitbreiding van de BOA capaciteit
ontvangen. De aangegeven mix van maatregelen, om deze uitbreiding te realiseren,
waaronder de functionele integratie met de gemeente Simpelveld juichen wij toe.

Ten aanzien van het onderwerp “branding” zijn wij erg benieuwd naar het toegezegde
visiedocument. Democraten Voerendaal vindt het belangrijk dat het budget voor branding
niet zal worden ingezet vóórdat het genoemde visiedocument is goedgekeurd door deze
raad.

Voorzitter, wij komen tot een afronding.

Wij vinden een compliment aan het college op zijn plaats voor de wijze waarop uitvoering
wordt gegeven aan de diverse projecten.

Wij wensen het college succes bij de uitvoering van de begroting 2016 binnen de door de
raad gestelde kaders.

Fractie Democraten Voerendaal,

Ruud Braun
Siem van Dinther
Mike Doutzenberg
Harry Coenen
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