S
T
E
M

O
P

Deadline ?!
Beste Mensen
Tijd voor flyer no. 5 van Burgerforum
De verkiezingen zitten er aan te komen en dan wordt de balans opgemaakt van de
afgelopen jaren. Op 19 maart 2014 beslist U wie onze gemeente gaat besturen.
De bodem van de schatkist
Er zijn de afgelopen jaren zeker positieve ontwikkelingen geweest, overigens ook ingezet door
eerdere colleges. Zo heeft de Lutte naast het Kulturhus een nieuwe brede school gekregen. In
Overdinkel achter de Pax Christischool een prachtig voorbeeld hoe waterbeheer, recreatie en
kinderopvang/onderwijs bij elkaar kunnen komen. Naast deze voorbeelden zijn er nog meer te
noemen. Maar……..er zijn ook nog veel zaken niet of niet voldoende geregeld. Zo wachten we
nog steeds op het Kulturhus Overdinkel en moeten de dorpsvisies nog verder uitgewerkt
worden. Maar het grootste probleem zijn onze financiën. We hebben geen reserves meer, erger
nog, we staan in het rood. Daarnaast laat de meerjarenbegroting een structureel tekort van rond
de 2 miljoen zien.
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Weet u nog het motto van dit CDA – VVD college !? ……. Het wenste een sobere en degelijke begrotingsdiscipline te hanteren. “Als er geen geld is kun je het niet uitgeven”, zo werd simpelweg gesteld. En toch is dit WEL gebeurd! Deels door opgelegde maatregelen van de overheid, maar deels ook door eigen keuzes van dit college. Wij herinneren u er aan dat onlangs nog
besloten is extra ambtenaren aan te trekken in deze tijd van bezuinigingen.
We kijken op de bodem van de schatkist en de volgende bezuinigingsronde staat er al weer aan
te komen. Bij de presentatie van de begroting in november zal dit duidelijk worden.
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In 2012 en 2013 zijn ook al forse bezuinigingen ingeboekt, die u als inwoner veelal pas in 2014
en daarna echt gaat voelen. Dus over de verkiezingen heen getild.
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Wist u dat ……………….déze bezuinigingen al zijn ingeboekt:
 OZB (onroerend zaak belasting) verhoging - Verhoging in 2013 is 10%.
Daar komt in 2014 nog eens 5% bovenop. Vanaf 2015 is 6,5% verhoging ingeboekt.
 Bezuiniging openbare ruimte – Structureel € 380.000
 Doorbelasten gemeentelijke kosten bij evenementen. Gemaakte kosten (o.a. uren) van de
buitendienst + energiekosten zullen worden doorberekend aan de organisatoren/stichtingen/
verenigingen. Denk hierbij aan Carnaval, Brueghel, Euregiofeest, Hellehondsdagen,
Losserloop, Vierdaagse e.d.)
 Bezuiniging fusie-instellingen (Cluster, bibliotheek en muziekschool) van € 143.000,- .
 Groot onderhoud wegen - Eenmalige bezuiniging van € 500.000
 Groot onderhoud gebouwen - Eenmalige bezuiniging van € 300.000
 Efficiënter onderhoud openbare ruimte - Eenmalige bezuiniging van 100.000
 Versobering bedrijfsvoering ambtelijke organisatie - Structureel € 157.000
 Speeltuinen -Verlaging budget speelvoorzieningen met € 5.000,-.
 Uitvoering WMO -> Maximale bijdrage woningaanpassing van € 7.500
 Aanpassen gemeentelijke bijdrage Huishoudelijke Hulp (Wmo)
 10% Tariefsverhoging (binnen)sportaccommodaties
 Schrappen vergoeding kosten kinderopvang voor die ouders die niet in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de Wet Kinderopvang.
 Afschaffen preventieve logopedie
 De gemeente zal geen kerstbomen meer plaatsen

Het is maar een greep uit alle bezuinigingsmaatregelen. Een uitvoerige lijst vindt u op onze site
www.burgerforum.com. Daar kunt u na elke raadsvergadering ook lezen wát ons standpunt is
en hoe wij gestemd hebben.
Uiteraard beseft ook Burgerforum dat we niet aan bezuinigingen ontkomen.
Een aantal van de genomen bezuinigingsmaatregelen kunnen wij ondersteunen, een aantal gedeeltelijk en een aantal absoluut niet. Burgerforum neemt bij alle maatregelen als uitgangspunt: insteken op
behoud van bestaande voorzieningen, oog houden voor de meest kwetsbaren in de samenleving en
zorg voor de leefbaarheid in alle kernen.
Zo hebben we tégen de OZB verhoging gestemd, omdat deze lastenverzwaring met 10% veel hoger
dan het toegestane landelijke gemiddelde lag. Moeite hebben we ook met ingrepen rondom de zorg en
bezuinigingen die de leefbaarheid aantasten.
We houden voor ogen, dat je ook te ver kunt gaan. Er is een lijn die je niet moet overschrijden, want
dan wordt “bezuinigen” vernietigen. En wat verloren is gegaan komt niet meer terug.
Wij zouden andere keuzes gemaakt hebben. Zoals wij ook nooit gekozen zouden hebben voor de
samenvoeging van de bedrijfsvoering met Enschede. Een samenvoeging die per saldo nog steeds
veel meer geld kost dan ze opbrengt. Daar bovenop is een volgende stap -namelijk samenvoeging bedrijfsvoering met Almelo en Borne- al aangekondigd. Voor ons blijft het onvoorstelbaar dat alle andere
partijen in die samenvoeging met Enschede zijn meegegaan. Gelukkig is wel besloten dat Werk, Inkomen en Zorg in Losser blijft.
Samenwerking met omliggende (plattelands-)gemeenten zoals Dinkelland en Oldenzaal past naar onze
mening veel beter bij Losser. Burgerforum zoekt daarom ook samenwerking met andere lokale partijen
wat dit onderwerp betreft. Evenals voor andere gemeentegrensoverstijgende onderwerpen, zoals
toename van het goederenvervoer over het spoor (project hoog frequent spoor) en de rol van onze
woningcorporaties.
Burgerforum wil af van het lotingsysteem dat Domijn hanteert en kiezen voor hetzelfde systeem voor
het toewijzen van huurwoningen als in Oldenzaal en Dinkelland, namelijk een inschrijfsysteem zoals
Losser dat eerder ook kende. De negatieve gevolgen van het huidige lotingsysteem worden weliswaar
stelselmatig door Domijn en de gemeente ontkend, maar de burgers signaleren het wel degelijk! Vooral
in Overdinkel, maar ook in toenemende mate in Losser is er sprake van scheefgroei.
Welke partijen straks ook aan het roer komen: de erfenis die het huidige college achterlaat is
zodanig, dat het een hele klus zal worden om onze mooie gemeente financieel weer enigszins
op orde te krijgen.

Burgerforum blijft onverminderd strijden voor
een financieel gezond en zelfstandig Losser!

Onderwerpen volgende flyers

De financiële situatie in onze gemeente
Samenvoeging bedrijfsvoering met Almelo en Borne
Fusie Muziekschool/Bib/Cluster
Leefbaarheid kernen
+ andere actuele onderwerpen

Kijk ook op onze website www.burgerforum.com. Van alle onderwerpen die in de raad
behandeld worden staat onze bijdrage op de site, evenals persberichten, brieven aan het
college en andere informatie.
Ook zijn wij op facebook en twitter te volgen.
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