Verenigingen zijn de sociale en culturele
motor van Brunssum.

De begroting van Brunssum is in balans, er
gaat minder geld uit dan dat binnenkomt.

De VVD Brunssum draagt het verenigingsleven in Brunssum een warm hart toe. Niet
in de laatste plaats omdat zij een belangrijk onderdeel vormen van de Brunssumse cultuur en ons sociale leven. Tijdens
de crisis hebben zij bovendien laten zien
met minder middelen nog altijd deze rol
op correcte wijze op te pakken.

Ook is er voldoende geld voor eventuele
risico’s en nieuwe investeringen. Hieraan
ligt een jarenlange gedegen financieel
beleid ten grondslag waar de VVD een
heel nadrukkelijke rol in heeft.

Nu het financieel beter gaat met Brunssum vindt de VVD het niet meer dan
normaal dat het brede verenigingsleven
(met duizenden leden) hiervan kan profiteren. Hiervoor hebben wij een bedrag
van e500 000 gereserveerd.

De rekening hiervoor wordt niet bij burgers en bedrijven gelegd. Voor hen blijven de gemeentelijke belastingen gelijk
of worden zelfs lager.

Iedereen moet kunnen rekenen op de zorg die hij of zij
nodig heeft. Nu en in de toekomst.

Brunssum moet een veilige stad
zijn waarin alle inwoners zich
veilig kunnen voelen en waar
ondernemers op een respectvolle manier kunnen ondernemen.
Bij het vaststellen van het
veiligheidsbeleid is door de
VVD Brunssum nadrukkelijk gewezen op het handhaven van
de regels en dat schoffies en
criminelen aangepakt moeten
worden. Verder wordt overlast
van jeugd en jeugdbendes niet
getolereerd. Camerabewaking
moet z.s.m. geregeld worden.
Raadsleden Arno de Haas,
Jaimy van Dijk (fractievoorzitter) en Jack van Oppen.
Zittend: wethouder Frank
Joosten.
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Doorpakken als het gaat om
uitvoering van het beleid en dat
zullen we blijven monitoren!

Mensen die hun zorg zelf willen organiseren moeten de
ruimte krijgen. Dit geeft mensen met een beperking meer
regie op hun eigen leven en
geeft ouderen de ruimte
om op hun eigen manier zoveel mogelijk zelfstandig te
kunnen blijven wonen. De
gemeente moet ondersteunen bij het uitwerken van
hun plannen.
Is het niet mogelijk om de eigen zorg
te organiseren dan dient de gemeente dit mede te organiseren waarbij
men niet alleen de optimale zorg
biedt die nodig is, maar waar men
zich vooral ook prettig voelt.

DAAR KUNT U OP REKENEN!

Volg VVD Brunssum ook via

