Balans Gulpen-Wittem
Algemene Beschouwingen begroting 2015

Geachte voorzitter,
Bij de start van deze algemene beschouwingen willen wij iedereen danken voor
zijn/haar bijdrage aan de totstandkoming van de begroting.
Voorzitter, 2015 staat voor de deur. Een jaar waarin de grootste omwenteling in het
sociale domein van start gaat, het zal nooit meer worden zoals het was. Uitdaging?
Kans? Of bedreiging? Wat betreft Balans een kans en een uitdaging als we erin slagen
om daadwerkelijk op een andere wijze vorm en inhoud te geven aan de opgaven
waar we voor staan en dit doen met onze inwoners, zorgverleners, verenigingen en
mantelzorgers. Kortom: vrijwillige en professionele kracht mobiliseren, eigen kracht
bevorderen en dit ook ondersteunen. Participeren, faciliteren, maar ook durven
experimenteren. Wij vinden dat initiatieven van burgers een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan het realiseren van de doelstellingen op het sociale domein met
betrekking tot transformatie en dienen daarom samen met GroenLinks een
amendement in om 1% van de beschikbare gelden in het sociaal domein hiervoor te
reserveren. Naast burgers denken wij dat ook professionele organisaties deze rol
kunnen vervullen en wij hen hiertoe moeten prikkelen/stimuleren/uitdagen. Daarom
dienen wij daarnaast een amendement in om 30.000 euro beschikbaar te stellen om
deze innovatieve initiatieven van zowel burgers als professionele organisaties c.q.
combinaties mogelijk te maken. Bovendien willen wij onze mantelzorgers niet alleen
met woorden een hart onder de riem steken, maar ook de daad bij het woord voegen
en het mantelzorgcompliment ook in 2015 in stand houden. In Gulpen-Wittem
ontvangen op dit moment 380 mantelzorgers hiervoor een tegemoetkoming. Als blijk
van terechte waardering blijft dit wat ons betreft ook volgend jaar zo, waardoor er
tevens voldoende tijd beschikbaar is om te komen tot een brede regeling vanaf 2016.
Wij dienen ook hiervoor een amendement in.
Transitie en transformatie, zelfredzaamheid bevorderen en mensen weer of meer in
hun eigen kracht zetten, vraagt omdenken, innovatie, kortom een proeftuin.
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Wij zijn hiervan grote voorstanders, maar vinden ook dat wij als bestuur moeten
kunnen sturen op de beoogde effecten, dat is immers onze opdracht. Sturen vergt
inzicht en dat kunnen we mede verkrijgen door een compleet beeld van zaken die
minder goed lopen, klachten, etc. Iedere organisatie die betrokken is bij het vorm en
inhoud geven van de transitie en transformatie op het sociale domein heeft echter
zijn eigen klachtenregeling. Wij verzoeken u dan ook te onderzoeken of een
(regionale) ombudsfunctie ingesteld kan worden, die zowel naar college als raad een
rapport van bevindingen uitbrengt. Wij zouden graag op 1 april 2015 de uitkomsten
van dit onderzoek willen ontvangen. Wij dienen hierover een motie in.
Voorzitter, wij hopen dat de transformatie in het sociale domein er toe zal leiden dat
Gulpen-Wittem een gemeente wordt waarin een groeiend aantal burgers, jong of
oud, man of vrouw, met een goed of minder goed gevulde beurs zich maximaal
kunnen ontplooien, maatschappelijk betrokken zijn, zorg en aandacht hebben voor
elkaar. Waarbij het bestuur en de ambtelijke organisatie eigen kracht mobiliseert,
faciliteert en stimuleert en wij als bestuur leren los te laten en niet alles "dood" willen
regelen om zodoende de verbinding te versterken. Transformatie vraagt tijd en geld.
Mocht blijken dat we onze doelstellingen niet kunnen realiseren binnen de
beschikbare budgetten dan vindt het college in ons een medestander om extra
middelen vrij te spelen. Maar dit zal, zo laat onze begroting, ook in meerjarig
perspectief zien, om echte keuzes vragen. Deze keuzes heeft dit college niet willen of
durven maken. Budgetten zijn neerwaarts bijgesteld, waardoor we bij een tegenvaller
door het ijs zullen zakken. Een beetje minder, niet anders en ook bezuinigingen op
onderdelen die het visitekaartje zijn van Gulpen-Wittem , denk hierbij bijvoorbeeld
aan het onderhoud van het groen en onkruidbestrijding. Ook bij onze inwoners een
veel gehoorde klacht! In de kern Nijswiller wordt in het kader van zelfsturing reeds
een aantal jaren gesproken om het dorpsplein weer in ere te herstellen en ook de
wegen en trottoirs een facelift te geven. Niet praten, maar doen wat betreft Balans!
Wij dienen hierover een motie in, want resultaat stimuleert.
Voorzitter, naast de revolutie op het sociale domein willen wij ook graag aandacht
schenken aan een Balans onderwerp bij uitstek: onderwijs. We zijn blij dat er geld
beschikbaar komt voor de vorming van een uni-locatie van het Sophianum in Gulpen,
maar er is nog een lange weg te gaan, alvorens er een variant ligt die betaalbaar is en
kwalitatief aan de maat. Wij dringen bij het college aan om snel duidelijkheid te
verschaffen, want leerlingen en ouders hebben hier recht op. Niet kiezen betekent
meestal dat een ander dit voor je doet, zo hebben we ook in de discussie rondom
onze basisscholen moeten ervaren.
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Wij vragen het college dan ook om in beide dossiers op zeer korte termijn met een
heldere visie en een hierbij behorend plan van aanpak te komen. Graag uw reactie
met daarbij een concrete tijdlijn, want die ontbreekt in de tot nog toe ontvangen
info.
Visie, innovatie, maar ook creativiteit horen wat ons betreft bij toekomstbestendig
besturen. Daarom dienen wij twee moties in die eerder genoemde creativiteit, visie,
innovatie en de zorg voor ons landschap/recreatie/ toerisme met elkaar verbinden.
We zijn blij dat het college actie onderneemt om de puist op de Gulperberg uit ons
prachtige landschap te snijden. Wij willen graag, wanneer dit een feit is, een
prijsvraag uitschrijven onder lokale kunstenaars om op een functioneel kunstzinnige
wijze picknicken op die locatie in het landschap in te passen. Daarnaast willen wij,
eveneens door op een creatieve wijze het bewustzijn voor ons unieke landschap te
vergroten, onder jongeren van 13 tot 25 jaar een wedstrijd uitschrijven om hun
beleving van het landschap op een kunstzinnige wijze tot uitdrukking te brengen. De
expositie van de winnende objecten vindt wat ons betreft in dat landschap plaats.
Voorzitter, tot slot willen wij graag aandacht voor inwoners in onze gemeente die van
een minimum moeten rondkomen. Om de koopkracht voor de groep met een
inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum te versterken hebben deze in
2014 recht op een koopkrachttegemoetkoming. In de september circulaire zijn deze
extra gelden voor uitkeringslasten en uitvoeringskosten opgenomen. 110 procent van
het sociaal minimum is een grotere groep dan de mensen die via Pentasz een
uitkering ontvangen. Er resten nog maar enkele weken of 2014 is voorbij. Wij vragen
dan ook naar de huidige stand van zaken en roepen het college op de
tegemoetkoming in ieder geval uit te betalen voor de feestdagen. Graag uw reactie
hierop.
Roerige tijden, bedreigingen, maar zeker ook uitdagingen en kansen. Dat vraagt om
een bestuur met visie, dat innovatie en creativiteit stimuleert. Hierop zullen wij u de
komende jaren beoordelen!
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