COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Een nieuw jaar. Een nieuw begin.
Figuurlijk misschien, maar niet
letterlijk. De mooie herinneringen
of de zorgen, ziekte of gezondheid,
werk of geen werk, gezelligheid
of eenzaamheid? Dat wat vorig
jaar belangrijk was, is uiteraard
nu ook nog belangrijk. Dat wat
ons in 2014 bezighield, is na een
oliebol, een glaasje champagne
en wat vuurwerk echt niet opeens
voorbij. Een nieuw jaar is wel een
moment om vooruit te kijken. Te
bedenken wat anders moet en
wat anders kan, wat beter moet
gaan of wat we willen behouden. Onze inwoners zijn kritisch.
Dat mag ook. Dat is ook goed en
noodzakelijk. De gemeente is er
primair voor haar inwoners en
niet andersom. De gemeente staat
voor grote uitdagingen. Over de
drie decentralisaties in het sociale domein is al veel gezegd en
geschreven. De gemeenten worden verantwoordelijk voor het
bieden van zorg aan langdurig zieken of ouderen, voor hulp bij het
vinden van werk (of een uitkering
verstrekken) en voor de jeugdzorg.
We hebben het dan meestal over
beleid, verordeningen, moeilijke
en ingewikkelde transities en over
geld. De laatste maanden gaat het
meestal over geld, want het Rijk
heeft de gemeenten een aanzienlijke bezuiniging opgelegd. Tot in
december 2014 kwamen we (Sint
Anthonis en alle gemeenten in
Nederland) nog voor verrassingen
te staan. Het gaat niet over geld,
het gaat niet over verordeningen.

Het gaat over mensen. Mensen
die, om welke reden dan ook,
extra hulp of ondersteuning nodig
hebben. Het is goed voorbereid.
Niet alleen in en voor Sint Anthonis, maar ook samen met en voor
onze samenwerkingspartners. Dat
zijn aanbieders, maar ook andere
gemeenten waar we heel nauw
en heel goed mee samenwerken.
De komende tijd zal blijken of
dat wat voorbereid is, in de praktijk ook werkt. We moeten elkaar
goed informeren en moeten de
zaken die niet goed gaan snel en
vakkundig aanpassen. Een uitdagende en spannende tijd.
Net voor de kerst berichtte ik u
over de opening van Tante Sjaan.
Afgelopen vrijdag is De Huuskamer in Oelbroeck geopend. Ook
daar zag het er verzorgd uit. Warm,
gezellig en met gemotiveerde en
enthousiaste ondernemers, medewerkers en vrijwilligers. Op zo’n
initiatief mogen we heel erg trots
zijn. En nog belangrijker voor de
mensen die zo afhankelijk zijn
van de dagbesteding voor ouderen
is er in Sint Anthonis opvang en er
is keuze.
Inmiddels zijn de 50 prijswinnaars
van de eindejaarsactie van onze
ondernemers bekend. Maar liefst
50 dinerbonnen zijn er uitgereikt
die te besteden zijn in de Sinttunnisse horeca. Voor mij een eer om
deze trekking te mogen verrichten
en buiten dat, ook leuk en gezellig
om te doen. Zo’n eindejaarsactie
is geen must, maar het is wel heel
erg goed dat onze ondernemers
dit initiatief nemen en deze investering durven doen. Hopelijk in
2015 weer, met nog meer deelnemers zowel aan ondernemerszijde
als aan de zijde van de klanten.
En dan ga ik nu afsluiten. Natuurlijk komt er in 2015 veel meer op
ons pad. Een aantal zaken weten,
hopen of verwachten we. En er
komen zaken die onverwacht of
ongewild zijn. Ik hoop dat die
laatste niet op uw pad komen. Wel
wens ik u namens onze gemeenteraad, de ambtelijke organisatie
en het voltallige college een hele
goede gezondheid, veel geluk en
wijsheid en een sprankelend 2015
toe.

MARLEEN SIJBERS
Burgemeester van Sint Anthonis

