Programma op hoofdlijnen 2018-2022

Samen doen.
Verder werken aan geluk, op een stevig fundament

Dit programma bevat de belangrijkste

uitgangspunten voor de raadsperiode 2018-2022. Alle

raadsfracties hebben hierin hun inbreng geleverd. We toetsen dit programma bij onze inwoners en
nodigen hen uit dit programma de komende vier jaar samen met ons concreet handen en voeten te
geven. Samen doen!
Vervolgens vertalen we de hoofdlijnen uit dit programma in de Kadernota 2019-2022 en de nieuwe
meerjarenbegroting

2019-2022. We verwerken onze ambities dan, binnen een kostendekkend

financieel kader, in concrete doelen en resultaten. Omdat de wereld om ons heen voortdurend
verandert sturen we jaarlijks bij.
Wij geloven in de kracht van mensen, individueel

en collectief.

Mensen vormen

samen de

gemeenschap van Roerdalen. In dorpen en buurten, jong en oud, via betaald werk of als vrijwilliger.
Wij geloven in een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk meedoet. Want een dorp leeft als
mensen initiatief en verantwoordelijkheid

nemen voor hun buurt en hun buurtbewoners.

De afgelopen jaren kwam een beweging op gang waarin inwoners verantwoordelijkheid

namen voor

een gemeenschappelijk doel, zoals het behoud van het zwembad, de voetbalparken, duurzaamheid,
buurtpreventie

en samen koken. Wij willen deze beweging samen met onze inwoners versterken,

zodat steeds meer inwoners ook individueel in beweging komen en verantwoordelijkheid

nemen

voor hun directe leefomgeving, hun straat of buurt en de mensen die daar wonen. Daarmee geven
onze inwoners zelf invulling aan de kwaliteit van hun samenleving en het samen leven. Wij maken
het voor onze inwoners zo makkelijk mogelijk om hier aan mee te doen. Samen doen!
Daarmee willen we bijdragen aan geluk en levensvoldoening van alle mensen in Roerdalen.
Voor ons betekent dat 1 :
•
•
•
•
•
•

iedereen erbij hoort en meedoet in de samenleving;
Inwoners eigen keuzes kunnen maken en zoveel mogelijk zelf regie voeren over hun leven
(autonoom zijn);
Kinderen en jongeren gezond opgroeien met optimale ontplooiingskansen;
Inwoners met een hulpvraag geholpen worden en niet van het kastje naar de muur worden
gestuurd;
Inwoners in een veilige en aangename leefbare omgeving samen activiteiten kunnen
ondernemen, zich kunnen ontspannen en ontplooien;
Wij samen met inwoners, verenigingen, vrijwilligers, ondernemers en professionals werken aan
krachtige leefbare dorpskernen met veel sociale samenhang;
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Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat o.a. werkloosheid, eenzaamheid en belemmeringen om deel te nemen aan het
maatschappelijk leven het geluksgevoel van mensen negatief beïnvloeden. Verbondenheid met de buurt, een sociaal vangnet en
vertrouwen in de gemeente beïnvloeden het geluksgevoel positief.
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•
•

We inwoners, verenigingen en ondernemers ondersteunen in de ontwikkeling van initiatief en
zelfsturing;
We aan vertrouwen en goede contacten werken, zowel tussen inwoners en onze gemeente als
tussen inwoners onderling.

Dit zijn de grote opgaven en uitgangspunten voor de komende jaren

1.

Samen Doen

Roerdalen

maken

we

samen;

inwoners,

ondernemers,

verenigingen,

vrijwilligers,

maatschappelijke organisaties, gemeenteraad en ambtelijke organisatie. We gaan uit van
respect en gelijkwaardigheid en nodigen iedereen uit positieve bijdragen te leveren aan de
opgaven waarvoor we samen staan. We streven naar maximale ruimte en vrijheid voor onze
inwoners om hierin zelf en samen met ons initiatief te nemen. Dat betekent experimenteren
en samen leren van de successen, maar ook van wat niet lukt. We respecteren de wettelijke
kaders en zullen deze waar nodig ook handhaven. Daarbij houden we altijd voor ogen dat
alles wat we doen ten goede komt 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.

Dorpsgerichte aanpak

Onze mooie dorpen zijn de thuisbasis voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Zij
vormen het cement in onze samenleving. Een veilige en goed onderhouden leefomgeving
draagt bij aan de leefbaarheid. Dit naast een goed voorzieningenniveau, afgestemd op de
behoeften van jong en oud . We kiezen voor maatwerk in een dorpsgerichte aanpak, waarbij
we zoveel mogelijk aansluiten bij initiatieven van onze inwoners . Ontwikkeling van nieuw
beleid doen we samen met de mensen voor wie dat beleid bedoeld is. We ronden het
accommodatiebeleid af en realiseren in afstemming met ieder dorp passende voorzieningen
voor jong en oud.

3. Kleine, slagvaardige organisatie
Wij houden de kosten van de gemeentelijke organisatie zo laag mogelijk, door een efficiënte
bedrijfsvoering, ondersteund door het MER-servicecentrum. We willen door deregulering op
alle taakvelden van de gemeente tot een minimum aan regels komen. We werken zoveel
mogelijk op basis van vertrouwen. Vertrouwen in onze inwoners én onze ambtenaren.
Het toenemend aantal burgerinitiatieven betekent dat de rol van de gemeente verandert.
Het betekent dat we onszelf als lokale overheid opnieuw uit moeten vinden en willen
bewijzen dat het samen, beter en anders kan. Daarnaast willen we de kwaliteit van de
dienstverlening in Roerdalen aantoonbaar verbeteren.
De komende twee jaar staan in het teken van deze ontwikkelingen.

Een dorpsgerichte

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 lokaal leeft en die inwoners
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en het gemeentebestuur professioneel ondersteunen . Een groeiende rol en initiatief van
inwoners betekent niet dat er sprake is van een blanco cheque . We willen samen met
inwoners , gemeenteraad , college en organisatie komen tot praktische kaders en afspraken
die deze ontwikkeling

ondersteunen . Het onderzoek van de Rekenkamercommissie

'Roerdalen roert zich' biedt hiervoor een prima basis.
Toenemende participatie betekent dat inwoners meer verantwoordelijkheid

nemen. We

ondersteunen dit onder andere door deregulering. Daarmee beperken we de regeldruk voor
onze inwoners,
dienstverlening

verkorten
en

we doorlooptijden,

is minder

ambtelijke

inzet

verbeteren
nodig.

we de kwaliteit

We verwachten

van de

dat

beide

ontwikkelingen over twee jaar mogelijkheden bieden om de kosten van de gemeentelijke
organisatie verder te verminderen.

4.

Communicatie en informatie

De kwaliteit van onze communicatie en informatie is in hoge mate bepalend voor de kwaliteit
van de relatie tussen de gemeente en haar inwoners. Wij investeren in deze relatie door
actief te communiceren, het gebruik van heldere taal, inzet van dorpscontactpersonen en
door zichtbaar te maken waarom we doen wat we doen.

5. Samenwerking en democratische legitimiteit
We werken actief samen. Met name de samenwerking in Midden Limburg en de MER2 moet
bijdragen aan een betere kwaliteit tegen lagere kosten. Daarmee beperken we de kosten
voor onze inwoners en blijft geld over om in te zetten waar dat nodig is.
De Samenwerking Midden
ontwikkeling.

We

willen

Limburg staat voor ons in het teken van economische
een

sterk

regionaal

arbeidsmarktbeleid.

De Strategische

Investeringsagenda moet de komende jaren worden uitgevoerd via concrete projecten waar
de regio en daarmee ook Roerdalen economisch sterker van worden. Een sterke regionale
economie is het beste fundament voor onze ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling.

MER
We verwachten van de MER dezelfde standaarden in de dienstverlening als in Roerdalen.
Dus ook hier verwachten we onder andere door het verkorten van de doorlooptijden en een
hogere klantgerichtheid een constante verbetering.
We

willen

komen

tot

een

duidelijke

scheiding

tussen

opdrachtgeverschap

en

opdrachtnemerschap. Dat geldt ook voor de invulling van de toekomstige directiefunctie

2

MER staat voor Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen. De drie gemeenten hebben een taken (een taak of
meerdere taken) op het gebied van vergunningen en handhaving, werk en inkomen, zorg en ondersteuning en
de bedrijfsvoering in de MER-organisatie ondergebracht. Het MER-Servicecentrum werkt voor de drie
gemeenten. Doel van deze samenwerking is om kosten te besparen, de kwaliteit te verhogen en de
kwetsbaarheid van de afzonderlijke gemeenten te verminderen.

3

binnen de MER. Wij willen dat de gemeenteraad in positie is om, met het groeiend aantal
gemeenschappelijke regelingen, haar kaderstellende verantwoordelijkheid

ten volle te

kunnen nemen. Eerst is de gemeenteraad aan zet. We willen van de gemeenteraad en de
raadswerkgroep 'grip op samenwerking' duidelijkheid over haar informatiebehoefte,

welke

kaders de raad wil stelten en hoe de raad wil sturen. Daarna is het college aan zet om hier
uitvoering aan te geven.

6.

Positieve gezondheid, zorg en ondersteuning

Positieve gezondheid gaat over het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en
sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren . Het vergroten
van veerkracht en weerbaarheid. Dit sluit aan op onze visie dat onze inwoners zelf regie
willen houden over hun leven en hun eigen keuzes maken. Wie ondersteuning nodig heeft
mag rekenen op onze steun. We richten ons op de best mogelijke zorg en ondersteuning,
dichtbij, in de directe leefwereld van die inwoner die hulp nodig heeft. We zorgen voor
samenhang in de aanpak van zorgvragen en armoedebestrijding. Daarmee dragen we ook bij
aan een sterk sociaal netwerk als antwoord op toenemende eenzaamheid .
7.

Werken moet lonen

We willen dat iedereen die kan en wil werken mee kan doen op de arbeidsmarkt. Werk moet
lonen. Voor regulier werk wordt een regulier loon betaald. Daarmee kunnen we ook effectief
armoede bestrijden. Ons armoedebeleid gaat uit van maatwerk, de menselijke maat is ons
uitgangspunt . We willen dat de bestaande regelingen bekend zijn bij de doelgroep. Én dat ze
ook effectief worden toegepast in alle situaties, zodat dit ten goede komt aan alle inwoners
die ondersteuning nodig hebben. Als voorbeeld; een alleenstaande moeder met kinderen die
gaat werken mag er netto financieel niet op achteruit gaan omdat ze meer kosten voor
kinderopvang moet maken dan ze aan (extra) inkomen krijgt uit haar gewerkte uren.
We willen het voor onze (startende) ondernemers zo makkelijk mogelijk maken om te
ondernemen. We kijken samen met onze ondernemers naar de behoeften en noodzakelijke
wettelijke

kaders. Belemmerende regelgeving ruimen we vervolgens op. Een gezond

ondernemersklimaat is goed voor de lokale arbeidsmarkt en draagt bij aan de leefbaarheid in
onze dorpen. In de regio dragen we actief bij aan ontwikkeling

van de regionale

arbeidsmarkt.
8.

Wonen en leefomgeving

We werken aan een flexibel en toekomstbestendig woningbestand in een aantrekkelijke en
veilige

leefomgeving

met

passende voorzieningen

en accommodaties.

Verkeer

en

verkeersveiligheid staat als belangrijk speerpunt op onze bestuurlijke agenda. Brand- en
inbraakpreventie geven we prioriteit . En we willen dat onze handhavers zichtbaar aanwezig
zijn in de dorpen. Voor ons gaat inbreiding vóór uitbreiding, met bijzondere aandacht voor
'lege plekken', vrijkomende terreinen en bebouwing, zoals de voormalige sportparken. De
invoering van de omgevingswet biedt volop kansen om in te spelen op deze ontwikkelingen.
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We vinden de kwaliteit van de leefomgeving enorm belangrijk, omdat deze bijdraagt aan het
woongenot van onze inwoners. Wij vertalen dat belang in ons groenonderhoud en de
inrichting en het onderhoud van speelplekken, wegen, straten en pleinen in de dorpen, de
buurtschappen en een aantrekkelijk buitengebied.

Ook dit doen we weer samen met de

gemeenschap!
9.

Duurzaamheid

Wij dragen actief bij aan de transitie van onze energievoorziening naar duurzame energie en
de aanpassingen die nodig zijn vanwege het veranderende klimaat. We investeren in
duurzaamheid in ons eigen vastgoed en de openbare verlichting en onderzoeken de
mogelijkheid van een stimuleringsfonds voor inwoners en de inzet van lokale, provinciale en
landelijke

regelingen.

We

verkennen

hierbij

ook

de

mogelijkheid

voor

regionale

samenwerking.

10. Een sluitende meerjarenbegroting en voldoende weerstandsvermogen
Roerdalen staat er financieel goed voor. Dat gaan wij zo houden. Onze begroting zal sluitend
zijn, zoveel mogelijk gebaseerd op kostendekkendheid . Wij zorgen voor voldoende reserves
om tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen blijft
uitstekend. En wij investeren in die zaken die de leefbaarheid in onze gemeente duurzaam
versterken.

Roerstreek Lokaal!

CDA

J. den Teuling

E. Cuijpers

rnkenberg

~
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Democraten Roerdalen

