Onderhandelingsakkoord
Verder werken aan krachtige,

Roerstreek

Lokaal!,

CDA en PvdA 2014-2018

leefbare kernen en een aantrekkelijk

buitengebied.

Wij durven te doen, met elkaar en voor elkaar!

Roerstreek Lokaal!, het CDAen de PvdAvormen samen de coalitie in de gemeente Roerdalen. Dit
onderhandelingsakkoord bevat de belangrijkste uitgangspunten voor de raadsperiode 2014-2018.
Het nieuwe college werkt dit uit in een collegeprogramma dat de basis zal vormen voor de nieuwe
meerjarenbegroting 2015-2018. Wij zorgen voor balans, zowel bestuurlijk als in de maatschappelijke
en economische ontwikkeling.
Het gaat om mensen, iedereen doet mee

Mensen vormen samen de gemeenschap van Roerdalen. In dorpen en buurten, jong en oud, via
betaald werk of als vrijwilliger. Wij staan voor een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk
meedoet. Daarmee zet deze coalitie het bestaande beleid op hoofdlijnen voort. Samen werken aan
leefbare kernen en een aantrekkelijk buitengebied. Want een kern leeft als mensen initiatief nemen
voor hun buurt en hun buurtbewoners. Dat initiatief ondersteunen wij actief in deze raadsperiode.
Luisteren naar wat er in de dorpen leeft, luisteren naar de ideeën en initiatieven van onze inwoners
en ondernemers die de leefbaarheid in onze dorpen kunnen versterken.
Wij gaan in gesprek met onze inwoners, verenigingen en ondernemers om beleid te maken dat een
antwoord geeft op de grote opgaven waarvoor wij als gemeente staan. Demografische ontwikkeling,
de decentralisatie van Jeugdzorg,WMO en Participatie en een duurzame economische ontwikkeling
vormen hierin het zwaartepunt voor de komende jaren.
Dit zijn daarbij onze uitgangspunten:
1. De mens centraal
Alles wat wij doen moet ten goede komen van de mensen die samen de gemeenschap van
Roerdalen vormen. Beleidsontwikkeling, dienstverlening en uitvoering van beleid heeft tot
doel de leefbaarheid in onze gemeente te versterken. Zodat het in Roerdalen nu en in de
toekomst goed wonen, werken en leven is.
2.

Een sluitende meerjarenbegroting

en voldoende

weerstandsvermogen

Roerdalen staat er financieel nog goed voor. Dat gaan wij zo houden. Onze begroting zal
sluitend zijn. Wij zorgen voor voldoende reserves om tegenvallers in de toekomst op te
kunnen vangen. Het weerstandsvermogen blijft uitstekend. Enwij investeren in die zaken die
de leefbaarheid in onze gemeente duurzaam versterken.
3.

Dorpsgerichte

aanpak

Onze mooie dorpen zijn de thuisbasis voor inwoners en verenigingen. Zij vormen het cement
in onze samenleving. Eenveilige en goed onderhouden leefomgeving draagt bij aan de
leefbaarheid. Dit naast een goed voorzieningenniveau, afgestemd op de behoeften van jong
en oud. Wie kiezen voor maatwerk in een dorpsgerichte aanpak, waarbij we zoveel mogelijk
aansluiten bij initiatieven van onze inwoners. Wij geven onze inwoners de komende periode
meer invloed in de ontwikkeling van nieuw beleid. De uitvoering van het voorzieningenbeleid
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krijgt daarbij in het bijzonder aandacht. In iedere kern komt een voorziening voor jeugd en
jongeren en ouderen.

4.

Nieuwe taken sociaal domein

Vanaf 1 januari 2015 worden wij verantwoordelijk voor omvangrijke nieuwe (zorg)taken. Wij
nemen die verantwoordelijkheid, met oog voor de menselijke maat. Wij richten ons op de
best mogelijke zorg en ondersteuning, dicht bij, in de directe leefwereld van die inwoner die
hulp nodig heeft. Waar nodig worden deze nieuwe taken in samenwerking met de MERof op
Midden Limburgse schaalniveau voorbereid en uitgevoerd.
5.

Kleine, slagvaardige organisatie

Wij houden de kosten van de gemeentelijke organisatie zo laag mogelijk, door een efficiënte
bedrijfsvoering, zoveel mogelijk georganiseerd in het MER-servicecentrum. Endoor bewust
te kiezen taken minder of niet meer uit te voeren die niet de kerntaak van de gemeente zijn.
Daarnaast moet de gemeentelijke organisatie zich ontwikkelen. Eendorpsgerichte aanpak en
steeds grotere betrokkenheid van inwoners vraagt om ambtenaren die in staat zijn te
luisteren en mee te denken. Ambtenaren die weten wat er lokaalleeft en die inwoners en
het gemeentebestuur professioneelondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van
beleid. Dit gebeurt zoveel mogelijk projectmatig, op basisvan heldere afspraken en een
concreet resultaat.
6.

Samenwerking

en democratische

legitimiteit

Wij werken actief samen. Regionaleen internationale samenwerking bieden volop kansen
voor de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie, veiligheid en de invoering van de nieuwe
(zorg)taken. De drie K's, kwaliteit, kostenbesparing en klanttevredenheid zijn daarbij
richtinggevend.
Wij willen dat de gemeenteraad in positie is om ook hier haar kadersteIlende
verantwoordelijkheid ten volle te kunnen nemen. Vooraf duidelijk richting geven en tijdig
controleren en bijsturen via een heldere planning en controlcyclus.
7.

Realistische meerjarenplanning

Wij zorgen voor een meerjarenplanning waarin de belangrijke (beleids)ontwikkelingen
worden benoemd. Lastigeonderwerpen schuiven we niet vooruit, die pakken we in de eerste
jaren voortvarend op. De gemeenteraad, inwoners en belanghebbenden worden tijdig en
actief betrokken bij de beleidsontwikkeling.

8. Beter (be)sturen
De gemeenteraad heeft een belangrijke kadersteilende en controlerende taak. Een nieuwe
programmabegroting en een aangepaste commissiestructuur stellen onze gemeenteraad,
beter dan nu, in staat deze taak goed uit te voeren.
Integriteit is de basisvan goed bestuur. Wij staan voor een gedegen risicoanalyse en open
discussie over de integriteit van onze wethouders en raadsleden.
9. Veilige leefomgeving
De demografische ontwikkeling in onze gemeente zorgt voor nieuwe opgaven, ook op het
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gebied van veiligheid. Wij geven deze raadsperiode extra aandacht aan het versterken van
een veilige, sociale leefomgeving.
10. Subsidies ontzien

Het verenigingsleven in onze gemeente versterkt de gemeenschapszinen draagt daarmee bij
aan het behoud van krachtige, leefbare kernen. Wij korten in principe niet op
verenigingssubsidies.
11. Zwembad

Het Apollobad wordt per 1 januari 2016 gesloten. Wij voeren de motie van de raad uit. Met
een quickscan zorgen wij voor inzicht in de mogelijkheden voor behoud van zwemwater,
zodat de gemeenteraad eind 2014 kan besluiten.
12. Lokaalondernemerschap

Lokale ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie en de leefbaarheid in
onze gemeente. Via het gemeentelijk aanbestedingsbeleid en periodiek overleg bieden wij
onze lokale ondernemers zoveel mogelijk kansen om in Roerdalen te ondernemen. Iedereen
doet mee!
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