Aan:

Jan Kersten, formateur en de leden van de gemeenteraad Beuningen

Van:

Daphne Bergman, burgemeester

Datum: Beuningen, 8 mei 2018

Onderwerp:
Reactie van de burgemeester op het coalitieakkoord E ergiek door sa e doe

Geachte leden van de raad,
Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet wordt de burgemeester geïnformeerd over de
uitkomsten van de collegeonderhandelingen, en in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen over het
coalitieakkoord kenbaar te maken.
In de afgelopen periode ben ik geregeld mondeling geïnformeerd over de
voortgang van de onderhandelingen door de formateur, Jan Kersten. Dat heb ik als burgemeester
bijzonder gewaardeerd. Hierbij mijn schriftelijke reactie – om invulling te geven aan artikel 35 – en
zoals afgesproken met de formateur.
Het coalitieakkoord E ergiek door sa e doe van BN&M, CDA en VVD is een akkoord op
hoofdlijnen. Dit geeft ruimte aan de Raad en inwoners om mee te denken over het aangekondigde
beleid in het akkoord. Dat stemt mij positief, ook omdat de drie partijen BN&M, VVD en CDA
aangeven dat samenwerking in het DNA zit van Beuningen. Ik wacht de voorstellen over
samenwerking met inwoners, organisaties en de Raad met belangstelling af, en ik ben uiteraard
bereid – indien gewenst – ondersteuning te bieden als voorzitter van het college en de Raad.
Financiën
Na jaren van bezuinigingen is de meerjarenbegroting sluitend en is de reserve positief. De reserve
van het grondbedrijf heeft nog een fors tekort. Verstandig dat de coalitie in het akkoord heeft
afgesproken dat de meerjarenbegroting sluitend moet zijn en een gezonde financiële positie
uitgangspunt is. Het spaarprogramma terugbrengen naar 1,36 miljoen past daarbij. De gemeente
Beuningen zal ook deze bestuursperiode een strak financieel beleid moeten blijven voeren om het
huishoudboekje op orde te houden.
Openbare orde en veiligheid
De inzet van een tweede buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ondersteun ik van harte als
verantwoordelijk portefeuillehouder openbare orde en veiligheid. Ik mis wel een thema in het
coalitie akkoord en dat is ondermijning. De opmars van motorclubs, drugslaboratoria en dumping in
onze regio vraagt om een krachtige gemeenschappelijke en lokale aanpak, bewustwording en
preventie. Een ander item wat ik mis is de aandacht voor de Groene Heuvels. Ook landelijk is er veel
te doen rondom de toekomst van de recreatieparken. Vanuit mijn portefeuille zie ik kansen voor een
gemeenschappelijke aanpak en visieontwikkeling voor een toekomstbestendig park.

Profilering Beuningen
Ik ben verheugd dat profilering van onze mooie gemeente Beuningen meer aandacht krijgt in deze
bestuursperiode. Ik zal vanuit mijn portefeuilles communicatie en promotie dit graag oppakken in
samenwerking met zowel het college als de Raad.
Regionale samenwerking
Het is goed om te constateren dat de regionale samenwerking waar mogelijk en nodig als een
vanzelfsprekendheid wordt ervaren; samen sta je sterker; en verder uitbouwen van deze regionale
samenwerking is een goede zaak met behoud van onze eigen identiteit.

Ik wens U allen veel succes met de uitvoering van het coalitie akkoord, en hoop op een constructieve
samenwerking met de Raad, inwoners, organisaties en ondernemers van onze mooie gemeente
Beuningen.

Met vriendelijke groet,

Daphne Bergman
Wnd. Burgemeester Beuningen

