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Tijd om u bij te praten over wat er de afgelopen tijd is gebeurd en gaat 

gebeuren. Allereerst dit. We horen de laatste tijd geluiden dat men niet 

zo veel meer hoort van Burgerforum. Hoe komt dat? We zitten nu in een 

coalitie (Burgerforum, CDA en D66) en gezamenlijk hebben we 

afspraken gemaakt die vastliggen in een coalitieakkoord. En als je 

afspraken maakt, moet je je daar ook aan houden. Dus sámen 

optrekken wat die afspraken betreft en er sámen uit komen. Niet over 

alle onderwerpen zijn afspraken gemaakt en daarin zijn partijen dan vrij 

om hun eigen standpunt te bepalen. Meestal krijgen alleen afwijkende 

standpunten aandacht in de pers. Denk daarbij aan ons afwijkende standpunt 

t.a.v. de Aloysiuslocatie, maar ook Irisstraat / Leliestraat, waar we het 

onverstandig vinden om 2 oude woningen te laten staan in een compleet nieuwe 

wijk. En uiteraard is er altijd voor elk voorstel en plan een meerderheid nodig. 

Burgerforum heeft 7 stemmen, CDA 6, D66 heeft er 3, VVD 2 en SDGL/PvdA 1. 

Dus je kunt als partij wel wat willen, maar je zult door samenwerking en overleg 

altijd tot een meerderheid moeten komen. 

 

Maar we bekijken alle voorstellen nog even kritisch als voorheen. We plaatsen 

alles wat we in commissie en raad naar voren brengen –net als voorheen- op 

onze website, facebook Burgerforum en twitter. En we blíjven u informeren door 

middel van onze flyers. 

  

Financiën 
 

De financiële situatie van onze gemeente ziet er wat beter uit en 

gelukkig staat er voor volgend jaar geen lastenverzwaring voor de 

burger op stapel. Maar we zijn pas tevreden als er nog meer in de reserves zit, vooral 

met alle veranderingen en knelpunten op het gebied van werk, inkomen en zorg. 

Als gemeente loop je vooral tegen de onvoorspelbaarheid van de rijksbijdragen aan. Het 

is steeds opnieuw maar weer afwachten waar het Rijk mee komt. Op Prinsjesdag heeft 

de regering wel zo mooi aangegeven dat het met de BV Nederland wat beter gaat, maar 

daar merken de gemeenten weinig van. Die moeten de gaten steeds opnieuw weer zien 

te dichten. Iemand noemde dat treffend “brandblusfinanciering”. Of dat nu gaat om geld 

voor de (jeugd)zorg of de wet Werk en Bijstand, het schiet aan alle kanten tekort om de 

taken fatsoenlijk uit te voeren.  

 

Zorgen om de zorg 
 

Het jaar 2015 staat te boek als het jaar van de grote overheveling van taken 

naar de gemeente. Nu komt de volgende stap: de herbeoordelingen. En de 

bezuinigingen waar het kabinet 3 jaar geleden toe besloot worden dan pas 

echt voelbaar. Het Rijk wil dat we die taken met 40% minder budget uitvoeren 

en dan ontkom je niet aan pijnlijke keuzes. De inleiding van de troonrede dat er 

redenen zijn om de toekomst positief en met vertrouwen tegemoet te zien, zal 

veel mensen dan ook wrang in de oren klinken.  

 

 

Beste Mensen 
De derde flyer van Burgerforum als coalitie- én collegepartij en alweer de 12e op rij 

 



Bij huishoudelijke hulp is de afspraak met de zorgverleners dat het huis “op orde” moet zijn. Dat is een 

vaag begrip waar je alle kanten mee uit kunt. Sommige zorgverlenende instanties hebben dit vertaald  

door de uren dan maar te halveren. Volgens ons is dat volstrekt tégen de afspraken en die instanties 

moeten daar ook op aangesproken worden. De problemen met de persoonsgebonden budgets zijn 

breed uitgemeten in de pers en vreselijk onderschat. Velen kregen hun vergoeding niet of niet op tijd. 

Hulde aan allen die toch hebben doorgewerkt en zorg verleend. Het bewijst hoe verantwoordelijk deze 

mensen zich voelen voor degenen die de zorg nodig hebben. Ook de betaling van de eigen bijdrage aan 

het CAK zorgt bij velen voor grote problemen. 

Wat de mantelzorg betreft moet er nog veel gebeuren. De druk op de 

mantelzorgers wordt steeds groter. Dan kan het al snel te veel worden en als 

een mantelzorger vastloopt, zijn we nog verder van huis. In overleg met de 

mantelzorgers zélf zal gekeken moeten worden wát nodig is en hóe dit 

geregeld kan worden. Daarbij moeten jeugdige mantelzorgers niet vergeten 

worden. Daarvoor moeten we eerst goed in beeld krijgen om hoeveel 

mantelzorgers het gaat.  

Wij vragen ons ook af of de sociale teams wel genoeg bekend zijn bij iedereen 

en of de mensen de weg hier naar toe wel voldoende weten te vinden.  

Kortom, er is nog heel veel werk aan de winkel ! 

 

Jongerenafdeling Burgerforum in oprichting 

 

Wij zijn bezig met de oprichting van een jongerenafdeling Burgerforum. Drie enthousiaste jongelui in de 

leeftijd van 18 t/m 21 jaar zijn de kartrekkers. Zij zoeken enthousiaste jongeren (tot ca. 27 jaar) die mee 

willen denken en praten over onderwerpen die hen raken. Zodat ook dát geluid bij de politiek terecht komt. 

Blijf niet aan de  kant staan en doe mee! Het staat ook nog eens heel goed op je CV.  

Geef je op per mail info@burgerforum.com  

 

Waar gaat de vlag voor uit 

 

 Volgend jaar geen lastenverhoging voor de burgers 

 Meer invloed bij bepaalde bestemmingsplanwijzigingen  

Wij vonden het belangrijk dat de raad weer nadrukkelijker en in een vroeg stadium 

in beeld komt als gevraagd wordt om af te wijken van bestemmingsplannen. 

Bijvoorbeeld bij sloop van bepaalde (karakteristieke) panden, maar ook bij 

bepaalde ontwikkelingen in het buitengebied. Daarvoor is door D66 en 

Burgerforum een initiatiefvoorstel ingediend dat ook is aangenomen.  

 Er komt aandacht voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en voor mensen 

die niet zo goed met de computer overweg kunnen 

 Er wordt volop gewerkt om de burger meer inspraak te geven                                                  

De Aloysiuslocatie was wel een heel ongelukkig voorbeeld, maar over het “beheer en onderhoud 

van de wegen” en nu de “reconstructie Gronausestraat” hebben we een goed gevoel.                  

We zullen zien of de burger dit straks ná de uitwerking ook zo ziet.  

 

In de volgende flyer meer over het huisvestingsbeleid en invulling gemeentehuis 

Lies ter Haar    06-13052895 liesterhaar@home.nl  
Jos Tijdhof    06-43016622 jostijdhof@home.nl  
Hans Volmbroek     053-5383011 hansvolmbroek@gmail.com  
Bennie Haamberg  06-10230719 benniehaamberg@kpnmail.nl                                          
Henk Filipsen          06-10982832 henk.filipsen@hetnet.nl 
Henry Elsjan           053-5387669 henry.elsjan@gmail.com 
Ben Heinen           06-18608650 benheinen@home.nl 

 
Kijk voor informatie op www.burgerforum.com en volg ons op facebook en twitter   

 

We blijven er voor gaan ! 
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