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BESTE MENSEN
U zult zich afvragen, een flyer van Burgerforum, waarom dat?
Nu…. deze flyer is bedoeld om u te informeren over wat er op dit
moment in onze gemeente speelt.
Hoe gaat het financieel en wat komt er nog op ons af?
En waarom een flyer….. Omdat veel mensen geen dagblad meer
hebben en wij als fractie van Burgerforum niet of nauwelijks onze
standpunten en informatie kwijt kunnen in de weekbladen.
Het wordt simpelweg niet geplaatst.
En als het niet kan zoals het moet
dan moet het maar zoals het kan
—————————————————————————————————————————-

CODE ORANJE -> Het KNMI geeft code oranje als er extreem weer op komst is.
Wij geven nu code oranje voor Losser…………….want……...
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HOE STAAT DE GEMEENTE LOSSER ER VOOR?
Onlangs kregen we van het college een stuk met de fraaie naam “De Staat van
Losser”. Allesbehalve fraai overigens, want eerder aangekondigde en ingezette
bezuinigingen zullen nog lang niet voldoende zijn en er zal diep gesneden moeten
worden en dat gaat pijn doen.
Voor 2013 is er een tekort van € 1,5 miljoen. En alle grond die de gemeente Losser in
haar bezit heeft (voor bijvoorbeeld woningbouw) is door de crisis veel minder waard
geworden. En dan praten we over een bedrag met maar liefst 6 nullen!
Het standpunt van de fractie van Burgerforum:
Ja.. het klopt dat er door het Rijk veel aan extra taken over de schutting
van de gemeente gegooid worden zonder er voldoende geld voor mee te
geven. En ja… we zitten in een diepe crisis. Ja…we zijn niet de enige
gemeente die daarmee te kampen heeft. Het klopt allemaal. Maar dit zat
er allemaal al veel langer aan te komen en er had (meer) rekening mee
gehouden moeten worden.
Burgerforum heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk gewezen op de grote
risico’s wat grondbeleid en bouwen betreft. Maar ook op de gevolgen
van de nieuwe wetten uit Den Haag, zoals de wet Werken naar
Vermogen en de nieuwe Bijstandswet.
Regeren is vooruitzien!

Weliswaar hebben we de reserves nog op peil, maar er komt veel op ons af.
De werkloosheid stijgt, steeds meer mensen kloppen noodgedwongen bij de schuldhulpverlening aan.
Velen zullen –hoe hard ze ook proberen werk te krijgen- toch een bijstandsuitkering moeten aanvragen.
Dat gaat allemaal extra geld kosten.
Voor dit soort tegenvallers hadden we een potje van ruim 1 miljoen euro.Toen de samenvoeging met
Enschede er door kwam, is vastgelegd dat Losser de eerste 5 jaar alle kosten moet betalen die te
maken hebben met de overgang van onze ambtenaren naar Enschede. Die kosten zouden dan ook uit
datzelfde potje moeten komen. Over 2011 moeten we maar liefst € 850.000 aan Enschede betalen; het
bedrag dat we 2011 door de samenvoeging besparen is € 150.000.
Het standpunt van de fractie van Burgerforum:
Per saldo leggen we er dus nog dik geld bij en ons potje voor tegenvallers is op! Burgerforum blijft grote
moeite hebben met deze samenvoeging met Enschede. Wij vinden dat de zaken, zoals de financiële
afwikkeling, contracten en overeenkomsten, slecht geregeld zijn. Veel komt voor rekening van Losser en
een weg terug is er niet meer. We zijn dan ook tégen de overgang van de afdeling Werk, Inkomen en
Zorg naar Enschede! Wij hadden graag meer samenwerking gezien met onze buur Dinkelland (ook
plattelandsgemeente) en Oldenzaal in plaats van samenvoeging met Enschede.
LOSSER -> samen met …. ENSCHEDE? DINKELLAND? OLDENZAAL?
Burgerforum is voorstander van een referendum om te peilen hoe de
inwoners van onze gemeente hierover denken. Dat zou dan tegelijk met de
landelijke verkiezingen in september kunnen. We hebben geprobeerd dat in
de raad er door te krijgen, maar dat is helaas niet gelukt.
POSITIEVE ONTWIKKELINGEN
Natuurlijk is het niet allemaal kommer en kwel. Er zijn ook belangrijke positieve zaken te noemen. Denk
aan Iphitos die eindelijk zijn atletiekbaan heeft gekregen, waar dit jaar ook geschaatst kon worden. De
Lutte zijn Kulturhus en nieuwe school die bijna klaar is. Voor een brede school in Losser zijn ook de
eerste stappen op papier gezet. En het Kulturhus Overdinkel staat in de startblokken.
TOEKOMST
Maar er is wel zwaar weer op komst ……code oranje!
Waar nu weer op te bezuinigen? Weer op de subsidies? Het zwembad dicht doen? Het Hart van
Overdinkel doorstrepen? De OZB fors verhogen?
We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid, maar het wordt wel knap lastig. Wij staan dan
ook open voor tips van uw kant!
De fractie van Burgerforum zal U blijven informeren over wat er speelt op politiek gebied in onze
gemeente en wat onze standpunten zijn.
Wij willen graag de schakel zijn tussen U als burger en het gemeentebestuur, uw spreekbuis. Maar dat
kunnen we niet alleen, daarvoor hebben we U ook nodig. WIJ hebben niet de wijsheid in pacht. Dus
mail, bel, kom langs op de fractievergadering of ons intern overleg. Iedereen met hart voor de gemeente
Losser is van harte welkom. Met kritiek of met ideeën…………………………………………….
Maar blijf niet langs de kant staan
Onze mooie gemeente is het waard!

Onze volgende flyers gaan over

Huisvestingsbeleid – huurtoewijzingsbeleid Domijn
Samenvoeging Enschede -vervolg
Luttermolenveld
Toekomstige uitvoering sociale werkvoorziening / Top-Craft
Kulturhus Losser
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.
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