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In maart 2018 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Er moet een verkiezingsprogramma
worden gemaakt en dit moet aansluiten bij de visie en missie van Burgerforum.
Tijd dus om hier nog eens goed naar te kijken en te actualiseren.

De tijden veranderen en dus ook de politiek. De afgelopen jaren is er sprake geweest van een forse
taakverzwaring door de verschillende decentralisaties op het gebied van werk, inkomen en zorg. En –
nog ingrijpender- de komst van een nieuwe veelomvattende omgevingswet.
Wat is daarin de rol van de plaatselijke politiek? Welke invloed heeft ze en hoe pakt ze dat op?
Regelgeving vanuit provincie, Rijk en Europa, maar zeker ook het toenemende aantal regionale
samenwerkingsverbanden maken dat lokale politici meer op afstand komen te staan. De vraag is hoe
een politieke partij zich in dit veranderende krachtenveld positioneert.
Het vertrouwen in de politiek, dat al tanende was, dreigt nog meer af te nemen. Om hier op in te
spelen is het “burgerinitiatief” geïntroduceerd.
Er moet meer ruimte komen voor initiatief vanuit de samenleving. De rol van politici verandert
daardoor drastisch. Van het nemen van besluiten vóór onze burgers bewegen we bij veel
onderwerpen richting samenwerken mét de burgers en een meer faciliterende rol. Zijn de burgers bij
het opstellen van plannen voldoende betrokken, is er voldoende draagvlak en voelen zij zich gekend
en gehoord? Een omslag in denken en werken die niet van vandaag op morgen gaat.

Positionering
Dat vraagt ook om een andere positionering. Wat kan onze partij betekenen en welke rol kan ze
spelen in dit proces? Wat is de meerwaarde van een lokale partij ten opzichte van landelijke partijen
en hoe kunnen we dit aan de burger duidelijk maken? Met andere woorden: Hoe kunnen we ons
positioneren als dé partij die opkomt voor de belangen van de gemeente Losser, zowel wat betreft
de huidige, maar ook toekomstige ontwikkelingen.

Geworteld in de samenleving
Deze veranderingen vragen om een actiever verbinden met de vele netwerken die de lokale
samenleving kent. Het meer ruimte laten voor initiatieven uít en ín die samenleving. Daarvoor is het
een absolute voorwaarde te weten wat er speelt. De naam “Burgerforum” staat hier in feite al voor.
Een forum voor de burger, haar spreekbuis. De rol van verbinder tussen samenleving en
gemeentebestuur.
Een politieke partij moet geworteld zijn in de samenleving. Ze moet zoveel mogelijk in alle haarvaten
van de lokale samenleving vertegenwoordigd zijn om actief op te kunnen halen wat er zoal speelt en
dit vervolgens vertaalt in het (dagelijks) bestuur en beleid van de gemeente.
Dat lijkt vanzelfsprekend, maar landelijk zien we dat veel politieke partijen die voeling met de
samenleving kwijt zijn geraakt. Dat blijkt uit de verbazing bij veel gevestigde partijen over de
“onderbuikgevoelens” die boven komen bij bepaalde onderwerpen en de uitslag bij referenda. Het is
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onverstandig om dit alleen weg te zetten alsof de mensen het allemaal niet begrijpen en niet te
zoeken naar de oorzaken van de onvrede. Datzelfde geldt ook voor lokale politiek.

Samenwerking andere partijen
Naast versterking van lokale netwerken en contacten met de burgers willen we nog meer dan de
voorheen de samenwerking zoeken met andere lokale partijen. Insteek is om elkaar te versterken bij
een aantal onderwerpen die de gemeentegrens overstijgen, zoals bijvoorbeeld samenwerking op het
gebied van het sociaal domein, huisvestingsbeleid, economische ontwikkelingen, veiligheid, toerisme
en (goederen)vervoer over weg en spoor.

Identiteit Burgerforum
Burgerforum is een politieke partij ván en vóór de burgers. Maar met één belangrijk verschil:
Burgerforum is een partij die niet gehinderd door enige vorm van landelijke sturing en kaders,
daadwerkelijk de stem kan zijn van de individuele burgers en georganiseerde groeperingen in de
gemeente Losser.
Burgerforum is opgericht op 4 december 2001 en heeft een vaste plek verworven in het politieke
spectrum van de gemeente Losser. Ooit begonnen als protestpartij heeft ze zich in de loop der jaren
steeds meer ontwikkeld als partij met een kritisch constructieve controlerende rol met een duidelijke
signaalfunctie vanuit de bevolking. Toen Burgerforum na de vorige verkiezingen de grootste partij
werd, heeft ze recht gedaan aan de verkiezingsuitslag en bestuurlijk haar verantwoordelijkheid
genomen. Van oppositie naar coalitie, het was een groeiproces waar ze haar weg in heeft gevonden.
Onveranderd bleef echter de insteek. Burgerforum volgt de uitvoering van beleid nog steeds kritisch
en wil tevens de oren en ogen van de Losserse gemeenschap zijn en blijven.
Het is zinvol ons juist op dit moment, in aanloop naar de verkiezingen, nog eens te oriënteren en te
koersen op herkenbare doelstellingen, aan de hand van maatschappelijk breed gedragen politieke
onderwerpen. Onze koers dient te worden gesteund door ons gedrag en door de keuzes die we
willen maken om de juiste uitstraling te bereiken en om een echte ‘ledenpartij’ te blijven.
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Partij en werkwijze
Burgerforum wil een partij zijn met een groot extern draagvlak en een grote interne betrokkenheid.
Dat betekent ook dat de partij er alles aan zal blijven doen om ‘in gesprek te komen en te blijven’.
Dat vergt een voortdurende proactieve benadering bij alles wat er leeft in onze gemeenschap. Dit uit
zich in de vele reacties op mails en brieven, maar ook tijdens werkbezoeken en
informatiebijeenkomsten. M.a.w. informeren, terugkoppelen en “je laten zien” op de meest
uiteenlopende plekken, bij de meest uiteenlopende activiteiten.
De laatste jaren zijn naast onze website, die voortdurend actueel gehouden wordt, de sociale media
niet meer weg te denken. Met onder meer twitter en facebook bereiken we nieuwe doelgroepen,
met name ook de jeugd. De sociale media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en
worden door Burgerforum intensief gebruikt. Niet alleen om naamsbekendheid, maar vooral om
informatie te geven en breed te delen. Voortdurend uitleggen waar we mee bezig zijn, wat we
hebben gezegd over bepaalde onderwerpen, reacties uitlokken en gevoed worden met informatie,
het hoort bij de huidige politiek. Daarnaast hebben onze voorlichtingsflyers hun meerwaarde al
bewezen.
Burgerforum vindt het belangrijk om voortdurend aan de opgebouwde relatie met de burgers te
blijven werken en dit niet slechts een korte tijd voor de verkiezingen pas op te pakken.

Personendemocratie
Het beeld dat de media, burgers en georganiseerde verbanden van een partij hebben, wordt
gemaakt door onze mensen. Deze herkenbare, maar vooral ook toegankelijke personen zijn in onze
partij mede de fractieleden en commissieleden. Zij vormen de inhoudelijke politieke stem naar
‘buiten’. De fractie- en commissieleden vertegenwoordigen de partij en brengen haar inhoudelijke
punten op het juiste moment bij de juiste organen in. Maar zij halen ook actief informatie uit de
samenleving op. Daarnaast zijn zij ook de stem naar de burgers toe wat terugkoppeling betreft van
ingenomen standpunten.

Politieke profilering
Voor onze fractie- en commissieleden is ons verkiezingsprogramma de leidraad. Dat bepaalt de
positie van Burgerforum, die helder moet worden uitgedragen. We moeten inhoudelijk altijd goed
onderbouwd voor de dag te komen. Daarmee kan Burgerforum zich duidelijk profileren:
“Burgerforum weet waar ze het over heeft”.

De stem van de leden telt
In een tijd waarin de samenleving steeds individualistischer wordt, is het belangrijk dat we een
partijstructuur borgen waarbinnen meningen gehoord worden en zichtbaar tellen. De structuur van
Intern Overleg (ledensupport) als klankbord voor de fractie is het afgelopen jaar geëvalueerd en de
vergaderfrequentie gewijzigd in eens per 2 maanden. Daarnaast zullen actieve leden echter ook
uitgenodigd worden aan te schuiven bij het fractieoverleg. Dit afhankelijk van de actuele
onderwerpen en de belangstelling hiervoor. Daarnaast moet het Intern Overleg worden gevoed met
inhoudelijke thema’s. De fractie maakt bij de politieke voorbereidingen gebruik van de stemmen en
inzichten uit het Intern Overleg van leden.
De leden moeten als achterban ‘de dienst uitmaken’, hun stem telt bij alle belangrijke beslissingen in
de partij.
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Voor dat laatste zijn eventuele e-mailrondes of korte enquêteformulieren met de belangrijkste
vragen over een kwestie een mogelijkheid om snel de meningen te peilen. De partij zou van deze
middelen nog meer gebruik kunnen en moeten maken. Daarvoor is echter wel respons van de
diezelfde achterban nodig.

Tegengaan van verlies van leden en aantrekken nieuwe
Burgerforum is –hoewel de coalitievorming en de periode erna extra inzet en energie vroeg- weer in
rustiger vaarwater gekomen. Na een teruggang in aantal leden, kunnen we de afgelopen periode
weer spreken van nieuwe aanwas, zowel actieve als niet-actieve leden. Werving blijft echter
belangrijk om voldoende potentieel te houden voor de toekomst. Daarbij is het verspreiden van een
stabiel, doch actief beeld belangrijk. In deze tijd moeten we onze leden toegevoegde waarde bieden.
Door aandacht te schenken aan wat er leeft bij onze leden, wordt de waarde van hun lidmaatschap
duidelijker. ‘Motiveren’ in plaats van ‘dwingen’ staat voorop. We moeten zowel de actieve als nietactieve leden blijven betrekken bij het reilen en zeilen van Burgerforum.
Verder kan het gebruik van de toegevoegde waarde van leden beter door:
- Een sterk en goed geïnformeerd Intern Overleg van leden dat gevraagd en ongevraagd advies
kan geven aan de fractieleden en desgewenst kan aansluiten bij het fractieoverleg
afhankelijk van onderwerpen en interesse.
- Afstappen van het idee dat onze leden bij elke vergadering ‘moeten’ zijn. Indien de thema’s
inhoudelijk en interessant genoeg zijn komen de geïnteresseerde leden daar vanzelf op af.
- Een jaarlijks ongedwongen samenzijn zal bijdragen tot een stabiel en stijgend ledenaantal.
- Het regelmatig toesturen van nieuwsbrieven. Dit dient opnieuw opgepakt te worden.
-

Dualisme en kaderstelling
Raadsleden worden door de lokale bevolking gekozen om de uitvoering van het werk van het
dagelijkse gemeentebestuur te controleren, om kaders te stellen en beleid te maken en te volgen.
Maar in de eerste plaats zijn raadsleden vooral volksvertegenwoordigers.
Onze raadsleden lopen niet weg voor deze verantwoordelijkheid. We kunnen ze helpen door een
aantal zaken goed voor te bereiden:
- Een verkiezingsprogramma met een beperkt aantal pakkende hoofdthema’s.
- ‘Winst claimen en verlies nemen’ (immers 4 jaar is vrij kort).
- Bij politiek inhoudelijke voorgenomen besluiten is een volksraadpleging niet uit te sluiten.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan herindeling.

Herkenbare Politiek!
Burgerforum richt zich in de politiek op de inhoud. Ze volgt het beleid kritisch constructief en schuwt
niet haar standpunten ook uit te dragen als die niet gedeeld worden. Daarnaast heeft ze een
duidelijke signaalfunctie. Ze vertaalt wat er leeft in de Losserse gemeenschap naar het politieke
podium. Burgerforum zet zich in voor alle burgers van de gemeente Losser en focust daarbij op een
constructieve en oplossingsgerichte benadering. De afgelopen jaren heeft Burgerforum ook getoond
haar verantwoordelijkheid als coalitiepartner te willen en te kunnen dragen.
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Ze kan haar politieke profiel nog versterken door:
-

Te blijven redeneren vanuit de uitgangspunten van het verkiezingsprogramma (en regelmatig
dit programma tegen het politieke licht te houden).
Het blijven uitleggen aan media en burgers wat de mening van Burgerforum is en waarom.
Gefundeerd te laten horen waar we het wel of niet eens zijn met beleid en alternatieven
aandragen.
Duidelijk te maken waarom zaken wel of niet lukken en tegen welke grenzen we aanlopen.
Kwaliteit en dossierkennis te bewaken en te bevorderen.
En nooit te vergeten dat het in de politiek uiteindelijk altijd om de burgers gaat!

Leefbaarheid
Blijven werken aan een leefbare gemeente Losser
waar het goed wonen, leven en werken is.
Leefbaarheid………….. en wonen
Om een leefbare gemeente te blijven moeten er voldoende woningen zijn voor elke
categorie. Met voldoende aanbod voor jongeren en senioren, maar ook voor starters en
gezinnen die graag in onze gemeente willen wonen of willen blijven wonen. Het
woningaanbod moet hierop aangepast en regelmatig bijgesteld worden.
Speciale aandacht is hierbij nodig voor een combinatie van woon-zorg complexen om te
voorkomen dat echtparen noodgedwongen uit elkaar gehaald worden.
De nieuwe huisvestingswet geeft de gemeente het gereedschap om de regie meer naar zich
toe te trekken wat huisvestingsafspraken en huisvestingsverordening betreft, maar geeft
nadrukkelijk ook een meer prominente rol aan de belangenverenigingen (huurders, koop en
participatieraden).
Bij prettig wonen hoort ook aandacht voor de openbare ruimte en het onderhoud hiervan.

Leefbaarheid………….

en werk en inkomen

De pensioenleeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting. Deze schijnt met het jaar op
te schuiven. Dat lijkt wellicht logisch als je alleen naar de levensverwachting kijkt, maar
daarbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat de werkgelegenheid ook sterk verandert. De
toenemende automatisering en robotisering zet nog steeds door. Dat betekent steeds
minder banen voor lager opgeleiden, maar ook minder banen op full-time-basis in zijn
totaliteit. Vaste banen worden steeds minder vast, flexwerk steeds meer flex en daarmee
verliest met name de jeugd de zekerheid van een vast inkomen.
Dat vraagt dat wij ons bezinnen hoe wij in de toekomst er voor kunnen zorgen dat werk en
inkomen eerlijk verdeeld worden. Het basisinkomen is daarbij een optie, maar zal
ongetwijfeld nog veel discussie opleveren. Naast het voordeel dat daarmee de stapeling van
toeslagen, kortingen en aftrekposten sterk kan worden ingedamd of zelfs volledig weg kan
vallen -en daarmee de bijbehorende bureaucratie en kosten- heeft het ook een keerzijde.
De invoering hiervan kost heel veel geld en de prikkel om te gaan werken kan daardoor
ontbreken. Het extra geld moet wel opgebracht worden door degenen die werken en dat
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kan een gevoel van onrechtvaardigheid oproepen. En ook de hoogte van dit basisinkomen is
lastig te bepalen. Kortom veel stof tot discussie. Toch is het zaak om de discussie niet uit de
weg te gaan, simpelweg omdat we wel te maken hebben met het feit dat het steeds lastiger
wordt alle mensen aan betaald werk te helpen. Dit is tevens onlosmakelijk verbonden aan
het armoedebeleid.
De rol van ondernemers moet niet uit het oog verloren worden. Zij leveren immers de banen,
maar sponsoren ook vaak het verenigingsleven. Wij geloven in de kracht van de
ondernemers. De rol van de gemeente is om de ontwikkelingen te faciliteren, aan te jagen en
bij te sturen waar ze het algemeen belang raken en geen onnodige drempels op te werpen.
Daarnaast om bij aanbestedingen ook de lokale ondernemers –waar dat ook maar enigszins
mogelijk is- te betrekken.

Leefbaarheid……….…

en gezondheid & welzijn

Leefbaarheid hangt samen met een goede gezondheid. Preventie, gezonde
levensomstandigheden, maar ook een goede én voor iedereen bereikbare gezondheidszorg
is hierbij essentieel. Met name dit laatste staat onder druk door stapeling van kosten op het
gebied van gezondheidszorg, waaronder de hoge eigen bijdrage. Zorgmijding kan daar het
gevolg van zijn. Daarmee wordt gezondheid te koop, iets wat volkomen onacceptabel is. De
eigen bijdrage bestraft mensen die ziek zijn en is alleen daardoor al een instrument dat
onrechtvaardig is.
Daarnaast wordt het zorgsysteem steeds ingewikkelder en de administratieve rompslomp
niet alleen een bijzonder frustrerende factor maar ook een extra kostenpost. In de zorg
wordt te gemakkelijk gezegd dat het te veel kost zónder dat goed gekeken wordt waar de
geldstromen naar toe gaan en of ze wel effectief ingezet worden. Te veel gericht op regels en
procedures en daardoor het doel uit het oog verliezend. Onnodige bureaucratie, te veel
managementlagen, te hoge beloningen in de top, te weinig effectief en te veel misbruik. En
niet te vergeten té veel druk op mantelzorgers. Maar er is ook te weinig vertrouwen in de
zorgverlener. Zolang dit niet wordt aangepakt, wordt er onnodig veel zorggeld verspilt en
worden degenen die zorg echt nodig hebben hiervan de dupe.
Steeds meer mensen raken ongewild in een sociaal isolement. Dat kan meerdere oorzaken
hebben. Bijvoorbeeld gebrek aan sociale vaardigheden, angst, armoede of psychische en/of
fysieke problemen. Dat kan leiden tot ernstige eenzaamheid en depressiviteit. In onze
maatschappij met steeds sneller wisselende sociale contacten voelen steeds meer ouderen,
maar in toenemende mate ook jongeren zich eenzaam.
Het is lastig deze groep goed in beeld te krijgen en een samenhangende aanpak ontbreekt.
Daar zal aan gewerkt moeten worden.

Leefbaarheid…………

en vrije tijd

Het verenigingsleven is het bindmiddel in de samenleving. Sport, kunst & cultuur, tradities,
maatschappelijke instanties, dat alles zorgt voor saamhorigheid en is nodig om de
leefbaarheid in kernen in stand te houden. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar, maar het
wordt steeds moeilijker voldoende vrijwilligers te krijgen. Zonder vrijwilligers zouden
verenigingen niet kunnen bestaan, scholen niet functioneren zoals ze doen, tradities niet
langer in stand blijven, evenementen niet meer plaatsvinden en de zorg nog meer
verschralen. Hier zal op moeten worden ingespeeld door dit vrijwilligerswerk ook mogelijk te
maken en te ondersteunen. Maar ook moet gekeken worden hoe het verenigingsleven in de
toekomst levensvatbaar blijft, met name als er sprake is van een krimpgemeente. De vitale
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vereniging moet uitgroeien tot een ontmoetingsplek van de buurt. Ze zal zich niet alleen
moeten inzetten voor eigen leden, maar ook voor de samenleving. Zo kan een vereniging
uitgroeien tot de ontmoetingsplek van de buurt met een breder pakket voor zowel kinderen,
jongeren, ouderen en gezinnen.
Een goed evenwichtig subsidiebeleid waarin recht gedaan wordt aan de waardering voor alle
verenigingen en instellingen en ook ruimte is voor nieuwe vormen en nieuwe initiatieven kan
bijdragen aan een hechtere samenleving en meer “noaber gevoel”.
Dat kunnen ook de vele evenementen die onze gemeente rijk is. Het vergunningensysteem
moet hierop aansluiten. Geen drempels opwerpen, maar samen werken aan een werkbaar
evenementenbeleid, waarbij het doel –de veiligheid bij evenementen- het uitgangspunt is en
niet de regels en procedures.

Leefbaarheid………..

en voorzieningen

De aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen zoals winkels, scholen, speelplaatsen,
en basisgezondheidszorg zijn belangrijke factoren voor de leefbaarheid van een gemeente.
Naast fysieke voorzieningen spelen digitale voorzieningen een steeds belangrijker rol in het
leven van mensen.
Maar ook goede openbare vervoersvoorzieningen horen hier bij. Een grensgemeente zoals
de gemeente Losser zit wat dat betreft echt aan de grens en is daardoor vaak het kind van de
rekening vanwege niet voldoende rendabele lijnen. Bereikbaarheid is echter belangrijk, ook
voor de werkgelegenheid. Buurtbussen kunnen aanvullend zijn.

Leefbaarheid………..

en veiligheid

Leefbaarheid en het gevoel van veiligheid gaan hand in hand. Wet- en regelgeving op dit
gebied is alleen effectief als deze ook nageleefd wordt. Controle en handhaving is daarom
noodzakelijk. Voor het rechtsgevoel van mensen is het belangrijk dat er bij handhaving geen
sprake is van willekeur. Wat voor de een geldt, moet ook voor de ander gelden.
De nationale politie werkt tot dusverre niet positief uit voor kleinere gemeenten wat
bezetting betreft. Dat de wijkagenten blijven is daarom des te belangrijker, omdat deze
zowel eerste aanspreekpunt als de oren en ogen van een wijk zijn en in een vroegtijdig
stadium problemen kunnen signaleren. Daarnaast zal er ook gekeken moeten worden naar
andere handhavingsmogelijkheden, bijv. BOA’s.

Leefbaarheid………………

en de kracht van de samenleving

We willen blijven werken aan burgerparticipatie: Het betrekken van de inwoners bij de
ontwikkeling van plannen en beleid. Meer inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners.
Onze inwoners zijn ons kapitaal. Laten we die kracht van de samenleving benutten en met
elkaar naar de juiste vorm blijven zoeken om dat te doen, in het belang van onze inwoners.
De afgelopen jaren zijn we daar mee begonnen en met vallen en opstaan vinden we daarin
onze weg.
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Losser, november 2017
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