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Deadline ?!
Beste Mensen
Flyer no. 8 van Burgerforum
Kulturhus Losser
We hebben veel vragen en opmerkingen gekregen n.a.v. het artikel in de krant over
het Kulturhus Losser. Mensen vragen zich af waarom er zoveel geld (2,2 miljoen)
geïnvesteerd moet worden in het gemeentehuis en waarom bibliotheek, muziekschool
en Cluster niet in de gebouwen kunnen blijven waar ze nu zitten. Ook vragen velen
zich af hoe het dan verder moet zonder grote zaal en waar al die verenigingen die daar
gebruik van maken dan naar toe moeten.
Hoe is dit plan voor een Kulturhus ontstaan?
In 2009 was sprake van forse bezuinigingen. Met name de muziekschool was hier met 66%
korting op de subsidie de dupe van. Door de gemeente werd aangedrongen op een intensieve
samenwerking of toekomstige fusie tussen de 3 instellingen. Nieuw– c.q. verbouw bleek toen
uit financiële overweging niet verantwoord en daardoor kwam het gemeentehuis in beeld,
omdat daar door de samenvoeging bedrijfsvoering met Enschede ruimtes leeg kwamen te
staan. De huidige gebouwen van bibliotheek, muziekschool en Cluster zouden dan verkocht
en/of verhuurd kunnen worden om aan extra geld te komen. Er vonden nadere onderzoeken
plaats. Daaruit kwam dat de realisatie van het Kulturhus in het huidige gemeentehuis financieel
haalbaar leek. Dat was eind 2012. Daarna werden zaken verder uitgewerkt.
Wat waren de uitgangspunten?
Het in stand houden van de voorzieningenniveau in de gemeente Losser en behalen van een
structurele bezuiniging door samenwerking/fusie van bibliotheek, muziekschool en stichting
Cluster en het opereren vanuit één locatie door één fusieorganisatie.
Wat is er uit gekomen?
Eind vorig jaar is de fusie een feit geworden en nu is het financiële plaatje gepresenteerd.
De totale investering komt op ca. 2,2 miljoen. Een grote zaal zit hier nog niet bij in, dat moet
nog nader onderzocht worden. De raad moet op 11 maart (net voor de verkiezingen) hier een
besluit over nemen.
Hoe staat Burgerforum hier in?
Er ligt een voorstel met een financiële onderbouwing (investeringen en exploitatie) die wij
onvoldoende vinden. Veel is onduidelijk, veel is gebaseerd op aannames. De investeringen
zijn fors, terwijl het exploitatieoverzicht waarin men op een positief exploitatieresultaat uit komt,
meer vraagtekens oproept dan dat het duidelijkheid schept. Het staat bol van onzekerheden.
Een probleem vinden wij ook dat in de plannen geen grote zaal meegenomen is. En de vraag
is óf en wáár die in de toekomst zal komen en wat dat gaat kosten, terwijl er nu een prachtige
zaal voorhanden is in de muziekschool.
En “last but not least”: Is het verantwoord om hier in deze moeilijke tijd zoveel
geld in te steken met zoveel onzekerheden er onder? Is er geen oplossing die
simpeler en goedkoper is? Kunnen gebouwen op de huidige locatie niet aan
elkaar gekoppeld worden en de bibliotheek hier ondergebracht worden?
Want, werd eerst gesteld dat nieuw– c.q. verbouw financieel niet verantwoord
was, kunnen we diezelfde vraag niet ook NU stellen met déze plannen die heel
veel geld gaan kosten. Bovendien lopen verbouwplannen en daarmee de kosten
vaak uit de hand. Het lijkt er op dat hiermee het probleem van de leegstand van
het gemeentehuis opgelost moet worden, want wat is nog de meerwaarde van dit
plan? Is dit Kulturhus niet van middel een doel geworden? Wij vinden van wel.

Veranderingen in de zorg / het wijkgericht werken
Met alle taken die de gemeente op het bordje krijgt op het gebied van werk, inkomen en zorg is het
een hele klus dit goed te organiseren en te voorkomen dat mensen tussen wal en schip gaan vallen.
Noaberhulp en het wijkgericht werken zouden dit moeten voorkomen. Punt is dat alles nog
uitgewerkt moet worden. En dekt dit wijkgericht werken ook de lading? Er is in onze gemeente
sprake van slechts 3 wijkteams. Eén voor Losser, één voor De Lutte en Beuningen, en één voor
Overdinkel + Glane. In onze ogen is dat niet voldoende. Als je zorg dicht bij de burger wilt
organiseren, zul je ook dicht bij de burger die wijkteams moeten organiseren. Daarnaast is er het
punt van de financiën. Omdat er naast de overheveling van taken naar de gemeente, ook een
bezuiniging aan vast zit, is het zaak dit geld te oormerken om te voorkomen dat het verdwijnt naar
andere zaken. Het zal een lastige klus worden dit goed te organiseren. Het is vooral het uitvoeren
van wettelijke taken. Maar we kunnen als lokale partij hier wel accenten zetten. We zijn immers niet
gebonden aan de uitgangspunten van de landelijke partijen.
Wij zijn ook benieuwd hoe u als burger en vooral de mensen vanuit de zorg hierover denken.
Reacties zijn dan ook van harte welkom. Dat kan via mail (info@burgerforum.com) via onze website
www.burgerforum.com of op de facebookpagina van Burgerforum. Natuurlijk kunt u ons ook altijd
bellen of mailen, zie de telefoonnummers en e-mailadressen onder aan deze pagina.
Grondprijzen
De nota grondbeleid is door de gemeenteraad vastgesteld.
Wij zijn niet gelukkig met het daarin opgenomen besluit dat het college de
grondprijzen gaat vaststellen. Wij vinden dat een taak voor de raad. Die kan
hiermee immers sturen op het grondbeleid. Temeer daar de grondexploitatie op
dit moment -zo zegt ook de accountant- ook een van de grootste risico’s voor
onze gemeente is. We hadden een motie ingediend om de grondprijzen fors
naar beneden bij te stellen. Dit zou dan ongeveer gelijk lopen met de waardevermindering van de
koophuizen. De motie heeft het niet gehaald en de rest van de raad is er jammer genoeg mee
akkoord gegaan dat het college in het vervolg de grondprijzen gaat vaststellen.
Inkoop– en aanbestedingsbeleid
Het inkoop– en aanbestedingsbeleid in Losser is vastgesteld. Burgerforum heeft benadrukt dat er
meer rekening gehouden moet worden met onze eigen ondernemers. Want we moeten gek zijn met
onze lokale ondernemers en de rol die zij spelen wat de leefbaarheid betreft. Ze zorgen niet alleen
voor werkgelegenheid, maar denk ook aan de sponsoring! Zonder die sponsoring zouden veel
activiteiten niet plaats kunnen vinden en veel vereniging het heel moeilijk krijgen.
Daarom…..lokaal wat lokaal kan!
De wethouder heeft toegezegd de opmerkingen vanuit de raad in de
uitvoeringsnota mee te nemen.
Zaak om vinger aan de pols te houden.
Dit keer dus niet over Domijn. De handtekeningenactie
loopt nog steeds. Op 20 februari is de overhandiging
……………...u kunt dus nog tekenen en verzamelen.

Op 19 maart brengen wij u graag naar een van de stemlokalen. Belt u (a.u.b. wel een paar
dagen vooraf i.v.m. de planning) voor De Lutte en Beuningen met Jos Tijdhof 06-43016622
en voor Losser, Overdinkel en Glane met Lidi Simonetti 053-535384463.
Wij zijn op www.burgerforum.com, maar ook op facebook en twitter te volgen.
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