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Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Perspectiefnota 2017
Geachte burgers van Brunssum, geachte collega raadsleden, geacht
college van B en W, geachte voorzitter,
Voor ons ligt de perspectiefnota 2017. Binnen de planning- en control
cyclus de start richting beleidskeuzes voor 2017 en verdere jaren. Daarbij
geldt dat de input voor de perspectiefnota wordt gevormd door het
voorlopige jaarrekeningresultaat van 2015, de reeds bestaande
meerjarenbegroting en eventuele wijzigingen vanuit de algemene
uitkering van het Gemeentefonds. Voor ons als Gemeenteraad dan ook
het moment om de gewenste prioriteiten aan te geven en aan te geven
welke beleidsvoorstellen vanuit het college onze steun genieten. Als VVD
fractie zullen wij dat dan ook zeker doen.
Laten we met één van die collegevoorstellen uit de perspectiefnota
beginnen, namelijk het veiligheidsbeleid. Voor de VVD Brunssum fractie
altijd een belangrijk thema. Daarom hebben wij dan ook de afgelopen
jaren structureel voorstellen gedaan om de veiligheid in Brunssum te
verbeteren. De VVD fractie is nu dan ook verheugd te zien dat een
incidenten/calamiteitenfonds veiligheid wordt ingesteld ter hoogte van
€50000, ten behoeve van bijvoorbeeld de inzet van mobiel
cameratoezicht. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een belangrijke
wens van de VVD.
Zodoende wordt ook onze wens voor extra capaciteit op veiligheid,
toezicht en handhaving ingewilligd. 1,2 FTE wordt in de komende jaren
structureel extra beschikbaar gesteld ten behoeve van de aanpak van
zware criminaliteit. Een zeer goede ontwikkeling waar wij als VVD
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Brunssum trots op zijn. Het thema veiligheid kan hierdoor namelijk
daadwerkelijk krachtdadiger worden opgepakt. Dat is goed nieuws voor de
veiligheid van zowel Brunssum als onze inwoners in het algemeen!
Een ander thema waar wij als VVD Brunssum veel waarde aan hechten
betreft het uitbreiden van het ruimtelijk economisch domein. Ook hier zal
structureel
1
Fte
extra
beschikbaar
komen.
Tijdens
de
begrotingsvergadering 2016 pleitte de VVD hier al voor en nu wordt het
ook geregeld. Dit stelt de gemeente enerzijds in staat om de primaire
dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Anderzijds biedt het extra
ruimte op het gebied van toerisme en regionale beleidsafstemming.
Daardoor kan ervoor gezorgd worden dat Brunssum nadrukkelijk op de
regionale toerismekaart vertegenwoordigd zal zijn.
Een gegeven dat verder versterkt kan worden door Nature Wonder World.
De recente discussieavond heeft ons immers laten zien dat dit project
meer dan springlevend is. Wij hechten er dan ook ten zeerste belang aan
te geven dat de VVD Brunssum van mening is dat de Gemeente Brunssum
zich maximaal zou moeten inspannen om ontwikkelingen hieromtrent te
faciliteren. Voor ons is dit geen vrijblijvendheid maar een
inspanningsverplichting. Het mag dan ook voor zich spreken dat wij als
VVD fractie de formele projectleider NWW ten volle ondersteunen.
Aan de andere kant geldt wel, voorzitter, dat wij als VVD het belangrijk
vinden dat wij blijven toezien op een structureel sluitende begroting. In
dat opzicht zijn wij positief als wij naar het bijgestelde begrotingsbeeld
kijken. Deze toont namelijk voor de jaren 2018 tot 2020 een structureel
sluitende begroting. Een absolute must voor de VVD Brunssum. Wij
zouden dan ook graag de toezegging krijgen dat wij als Gemeenteraad
aangesloten blijven bij de voortgang betreffende het daadwerkelijk
realiseren van een structureel sluitende begroting. Dat zou bijvoorbeeld
schriftelijk kunnen door middel van een periode Raadsinformatiebrief.
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Zoals eerder vandaag aangegeven bij de behandeling van de jaarrekening
zijn wij als VVD Brunssum van mening dat er nog duidelijke stappen gezet
moeten worden in het realistisch begroten. Naar onze
burgers is het niet te verkopen dat wij aangeven te moeten bezuinigen,
terwijl wij in de afgelopen drie jaren steeds miljoenen overhielden. Geld
dat uiteindelijk wel door diezelfde burgers bij elkaar wordt gebracht. Wat
de VVD Brunssum betreft is het nu dan ook tijd dat zowel burgers,
ondernemers als verenigingen profiteren van het nieuwe overschot in
2015.
De VVD Brunssum is dan ook opnieuw van mening dat wederom een
lastenverlichting zou moeten worden doorgevoerd. Dit willen wij realiseren
door de OZB opnieuw niet te indexeren in 2017. Hierdoor zorgt de VVD
Brunssum opnieuw dat de burger niet onnodig extra belast wordt! Een
motie om dit te realiseren zullen wij in tweede termijn dan ook inbrengen.
In het kader van niet onnodig belasten zullen wij daarnaast een motie
indienen om de precariobelasting in het geheel af te schaffen. De reden
hierachter is tweeledig. Allereerst vinden wij namelijk dat de reclameuitingen zoals die veelal worden gedaan van meerwaarde zijn voor onze
gemeente als geheel. Anderzijds zien wij ook dat wij door het afschaffen
van de precariobelasting veelal lasten voor ondernemers verminderen.
Daar zij ook in tijden van crisis een flinke bijdrage hebben geleverd,
vinden wij dit niet meer dan redelijk en billijk.
Als laatste willen wij als VVD Brunssum fractie ook zien dat verenigingen
een extra bijdrage tegemoet kunnen zien. Reeds tijdens de vergadering
van 26 april hebben wij ons daarom hard gemaakt voor een
knelpuntenpot voor verenigingen. Wij willen er nu voor pleiten dat het
brede verenigingsleven ook van deze knelpuntenpot kan profiteren. Het
door het college voorgestelde bedrag van €500 000,- zou wat de VVD
betreft verdeeld moeten worden over de verenigingen. Zij mogen dan
naar eigen inzicht dit geld inzetten voor de knelpunten waar zij tegenaan
lopen.
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Bovenop die €500 000 willen wij bovendien een extra bedrag beschikbaar
stellen voor knelpunten van SV Langeberg, VV de Leeuw en BSV
Limburgia. Dit voornamelijk naar aanleiding van het debat rondom het
kunstgrasveld voor SV Brunssum. Daarin heeft de Raad op dat moment
specifiek aangegeven de normen voor voetbalverenigingen bij SV
Brunssum los te laten. Een actie die kwaad bloed zette bij de andere
verenigingen die vanuit de ambtelijke organisatie steeds nul op rekest
kregen bij verzoeken in verband met diezelfde normen. Voor de VVD een
absoluut onwenselijke situatie. Wij zullen dan ook een motie indienen om
ook de andere voetbalverenigingen tegemoet te komen. Zo kan gestart
worden met een gelijk nulpunt, waar het nieuwe accommodatiebeleid dan
op kan aansluiten.
Als laatste, voorzitter, wil de VVD Brunssum fractie nog aandacht vragen
voor het afronden van een aantal ruimtelijke ontwikkelingen. Wij hebben
hier al vaker aangegeven trots te zijn op de nieuwe Brikke Oave en het
daarbij horende Lindeplein. Voor de VVD Brunssum is het geheel daarmee
echter nog niet af. Wij zouden namelijk graag zien dat ook het Vijverpark
het drietal benodigde verbeteringen krijgt waarover in een eerder stadium
reeds gesproken is.
De VVD Brunssum fractie wil het college dan ook allereerst oproepen nu
eens eindelijk werk te gaan maken met het overkappen van het
openluchttheater. Indien verantwoord, zou de VVD fractie dan het liefst
zien dat gekozen wordt voor een overkapping die alleen indien nodig
gebruikt wordt. Middelen die hiervoor nodig zijn kunnen wat de VVD
betreft uit het overschot van 2015 worden gehaald.
Datzelfde geldt ook voor het realiseren van het evenemententerrein. Dit
staat al lange tijd op het programma maar is tot heden nog niet van de
grond gekomen. Diverse evenementen worden daardoor geconfronteerd
met forse extra kosten, waar de Gemeente Brunssum vervolgens ook
deels een extra financiële bijdrage voor moet leveren. De VVD fractie
roept het college dan ook nadrukkelijk op aan de slag te gaan.
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Het derde en laatste punt is het realiseren van de kiosk onder aan de
trappenpartij. De VVD Brunssum pleit ervoor dat ook hier naar de nodige
financiering wordt gezocht. Naar onze mening zou dit bijvoorbeeld kunnen
door aansluiting te zoeken binnen IBA. Wij horen graag van het college
welke mogelijkheden zijzelf hieromtrent zien.
Daarmee komen wij als VVD Brunssum bijna aan het eind van onze eerste
termijn. Voordat het echter zover is, willen wij hier eerst nogmaals ons
standpunt duidelijk maken met betrekking tot vluchtelingenopvang in
Brunssum. Wij waren, zijn en blijven van mening dat grootschalige
opvang in Brunssum maximaal één jaar mag duren, voor maximaal 200
vluchtelingen. Dat is een nadrukkelijke afspraak die gemaakt is met de
Brunssumse burger. Wij zien ons hierin bovendien gesterkt door de
recente nationale ontwikkelingen op dit gebied. Wat ons betreft,
voorzitter, vraagt de situatie vooral ook extra actie van onze omringende
gemeenten om juist nu werk te maken van de opvang voor extra
statushouders.
Waarbij de VVD fractie wel nog graag duidelijkheid zou krijgen over de
berichten van verontruste burgers betreffende het plaatsen van woonunits
op diverse plaatsen in Brunssum. Graag horen wij wat de status is hiervan
en voor wie deze bedoeld zijn?
Dat gezegd hebbende, mijnheer de voorzitter, kom ik tot een afronding.
Als VVD zijn wij blij te zien dat extra middelen beschikbaar komen voor
veiligheid, economische ontwikkelingen en Nature Wonder World. Wijzelf
vragen bovendien aandacht voor lastenverlichting voor burgers,
ondernemers en verenigingen en zouden daarnaast graag zien dat de
plannen in het Vijverpark eindelijk gerealiseerd worden.
Tot zover de 1e termijn.
Jaimy van Dijk
Fractievoorzitter VVD Brunssum
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