VVD-fractie Brunssum
Afschrift aan:

VVD-leden
Pers

Brunssum, 07 november ’17
Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2018
Geachte burgers van Brunssum, geachte collega - raadsleden, geacht college van B en W,
geachte voorzitter,
Op de agenda staat de programmabegroting 2018. Gezien de huidige situatie waar Brunssum
in verzeild is geraakt nog belangrijker dan anders. Vandaag kunnen wij als raad namelijk
duidelijk aangeven waar wij beleidsmatig naartoe willen. Extra belangrijk omdat we op dit
moment te maken hebben met een coalitie die tot heden, ondanks diverse toezeggingen, niet
in staat is geweest een coalitieprogramma dan wel tien-puntenprogramma op tafel te leggen.
Zij regeren dus bij de waan van de dag zonder een politieke lijn te kiezen die het voor de
burger duidelijk maakt waarvoor deze coalitie staat. Door het vaststellen van een
programmabegroting kan daarin beleidsmatige duidelijkheid worden verschaft. Zo weten de
burgers van Brunssum in ieder geval wat zij van ons mogen verwachten, evenals het ambtelijk
apparaat.
Lage lasten
Als VVD Brunssum fractie zijn wij voor lage lasten voor onze Burgers. De afgelopen jaren
hebben wij hier dan ook continu op toegezien. Zo zijn wij organiserende burgers tegemoet
gekomen door de legeskosten voor A-evenementen op €0 te zetten, zijn wij de
ondernemende burger in 2017 tegemoet gekomen door de precariobelasting op €0 te zetten
en zijn wij de woningeigenaren zowel in 2016 als 2017 tegemoet gekomen door de OZB niet
te indexeren. Ook voor 2018 wil de VVD Brunssum weer pleiten voor het laag houden van de
lasten. Tijdens de vergadering over de perspectiefnota is hiervoor reeds een motie door een
meerderheid van de Raad aangenomen. Het college kiest echter ervoor de motie niet uit te
voeren, wat de VVD heeft doen besluiten te komen met een amendement waarin wij het
college alsnog oproepen de aangenomen motie uit te voeren. De VVD Brunssum stelt daarbij
voor dekking te zoeken door het stopzetten van de bijdrage aan LED.
Ten aanzien van het op €0,- zetten van de precariobelasting voor 2017 is bovendien
afgesproken dat de Raad hierover een evaluatie zou ontvangen. Op basis daarvan zou men
besluiten deze afspraak al dan niet te continueren. Heden hebben wij hierover nog geen
resultaten ontvangen. Niettemin wordt wel besloten de regeling niet voort te zetten. De VVD
fractie hoort graag de beweegredenen hierachter en ontvangt graag de beloofde resultaten
hieromtrent.
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Limburg Economic Development (LED)
Zoals gesteld wil de VVD Brunssum fractie het niet indexeren van de OZB in 2018 financieren
middels het stopzetten van de bijdrage aan Limburg Economic Development. Het voorstel tot
stopzetten van de bijdrage aan LED komt niet uit de lucht vallen. Tijdens de vorige
begrotingsvergadering heeft de VVD Brunssum fractie al haar nadrukkelijke twijfels geuit over
het al dan niet voortzetten van onze bijdrage binnen dit project. Door diverse toezeggingen
vanuit de Wethouder heeft de VVD toen ervoor gekozen vooralsnog de LED bijdrage te
continueren. Echter, wanneer wij een jaar later het net ophalen constateren wij dat het
gewenste vliegwiel veel te traag op gang is gekomen, terwijl de bijdrage vanuit Brunssum
alleen maar is verdubbeld. In deze begroting wordt zelfs gevraagd incidenteel nog meer geld
bij te ramen. Wat ons betreft gebeurt dat dan ook niet en stoppen wij per vandaag in het
geheel met onze bijdrage aan LED. De reeds ingeboekte extra bijdrage kunnen wij dan in ieder
geval gebruiken om de OZB voor 2018 alsnog niet te indexeren.
Veiligheid
Daarnaast wil de VVD dat het overige geld dat structureel bespaard wordt door het
stopzetten van de LED bijdrage gebruiken voor veiligheid. Meermaals hebben we als VVD
Brunssum aangegeven dat dit voor ons een absolute prioriteit kent. De Raad heeft dit
bovendien ook in meerderheid bekrachtigd middels een motie. Wij willen dan ook voorstellen
de overige begrote LED gelden in te zetten voor het financieren van extra BOA capaciteit en
structureel cameratoezicht op kritieke punten in Brunssum. Absolute topprioriteit moet
vervolgens daarin worden het voorkomen en adequaat aanpakken van huftergedrag in de
openbare ruimte.
Concreet stellen wij in dat kader voor het mobiele cameratoezicht te intensiveren en in ieder
geval in te zetten bij het Orionplein in Treebeek en het openluchttheater. Ten aanzien van
beide plekken ontvangt de VVD Brunssum fractie namelijk met regelmaat zorgelijk berichten.
Doordat het niet over “gewone” jongeren gaat die rondhangen maar om criminele
activiteiten, kan dit niet vanuit het jeugd en jongerenwerk worden opgepakt. De VVD
Brunssum eist dan ook dat vanuit veiligheid actie wordt ondernomen en stelt hiervoor graag
extra budget ter beschikking.
Als laatste wil de VVD fractie op het gebied van veiligheid aangeven content te zijn met de
nieuwe zakpalen in het centrum van Brunssum. Een belangrijk verkiezingsitem dat na een
lange adem eindelijk gerealiseerd is. Naast het voorkomen van huftergedrag door mensen die
met een te hoge snelheid in auto’s door het centrum rijden, wordt ook het risico op
ramkraken significant verminderd.
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Sociaal Brunssum
Tijdens de voorgaande begrotingsvergadering hebben wij als VVD Brunssum fractie uitgebreid
gesproken over een aantal voorstellen, met als doel, het sociale gezicht van Brunssum te
verbeteren voor diegene die het daadwerkelijk nodig hebben. Wij zijn namelijk van mening
dat niemand langs de kant mag blijven staan als gevolg van een aangeboren ongelijke
verdeling van gezondheid. Specifiek hebben wij daarom dan ook gesproken over de mensen
die vallen onder de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. De VVD Brunssum heeft
toen het college gevraagd te onderzoeken of het mogelijk was de werkingssfeer van de
regeling te verbreden. Tijdens de perspectiefnota hebben wij dit nogmaals gevraagd en is
toegezegd in de begroting met een voorstel te komen. Tot onze teleurstelling is hierin echter
niet meer terug te vinden dan het feit dat de tegemoetkoming in 2018 voortgezet zal worden.
Nature Wonder World
De VVD is geschrokken van de opstelling huidige coalitie ten aanzien van Nature Wonder
World. BBB lijst Palmen gaf zelfs letterlijk aan geen vertrouwen in het project te hebben. Een
dergelijke uitspraak maakt dat wij als VVD Brunssum vooral extra bezorgd zijn over het beleid
van deze nieuwe coalitie. De VVD ziet Nature Wonder World namelijk als een zeer belangrijke
ontwikkeling voor Brunssum en is ook van mening dat wij hierin maximaal faciliterend dienen
op te treden. Wij staan dan ook volledig achter de motie van de PvdA om dit nogmaals extra
te bekrachtigen middels een motie.
Brunssum 2025
Als laatste zijn wij als VVD Brunssum van mening dat werk gemaakt dient te worden van een
nieuw visiedocument voor Brunssum. Het eerder opgestelde visiedocument Brunssum 2025 is
in de optiek van de VVD Brunssum namelijk achterhaald door de nieuwe werkelijkheid om
onze gemeente heen. Als VVD Brunssum willen wij voorkomen dat onze gemeente dadelijk
net als Landgraaf volledig onvoorbereid een nieuwe werkelijkheid binnentreedt. Wij zullen
hiervoor dan ook een amendement indienen waarin wij voorstellen te komen tot een
onafhankelijk onderzoek dat moet leiden tot scenario’s voor Brunssum gebaseerd op de
ontwikkelingen die op ons afkomen. Hierbij dient in ieder geval gedacht te worden aan
gemeentelijke tekorten, de sociale problematieken zoals die Parkstadbreed spelen,
herindelingen om en rond ons heen, het rijksbeleid rond herindelingen van het nieuwe
kabinet, de kwetsbaarheid van ons ambtelijk apparaat en de ontvlechting van ISD-BOL. Welke
de gemeente Brunssum €1 miljoen gaat kosten en waar wij geen dekking voor zien in de
begroting en graag vanuit het college over vernemen hoe zij dit gaan oplossen.
In het verlengde daarvan horen wij bovendien graag de visie van het college op
gemeenschappelijke regelingen binnen Parkstad. Daarin verwachten wij in ieder geval dat het
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college aangeeft wat het voor Brunssum betekent dat fusiegemeente Heerlen/Landgraaf
dadelijk in een groot deel van de GR’en een bijna absolute meerderheid kent en de impact
daarvan op de democratische controle van Brunssumse gemeenteraad.
Daarnaast zien wij graag dat ook dit thema aan onafhankelijk onderzoek wordt onderworpen.
Aangezien de VVD van mening is dat dit een wezenlijk onderdeel uitmaakt in een objectieve
bepaling rondom de zelfstandigheid van Brunssum, stellen wij voor de kosten van dit
onderzoek te dekken uit de €100.000 die reeds beschikbaar is gesteld ten aanzien van dit
thema.
Kwijtscheldingsbeleid
De VVD Brunssum is bovendien tevreden over het feit dat het kwijtscheldingsbeleid per
huishouden eindelijk wordt aangepakt. Door extra mogelijkheden tot afvalscheiding is dit ook
niet meer dan terecht. Sterker nog, wat de VVD Brunssum betreft mag het
kwijtscheldingsbeleid nog verder worden afgebouwd. Het totaalbedrag aan kwijtschelding
blijft namelijk hetzelfde. Dit betekent dat de echte prikkel tot scheiden van afval blijft
ontbreken en we eigenlijk veel te lang hebben gewacht met het bijstellen van de bedragen.
De VVD vraagt zich in dat kader dan ook af of het college bereid is het kwijtscheldingsbeleid
verder naar beneden bij te stellen zodat alle Brunssummers binnen dit gesloten
compartiment kunnen meeprofiteren?
Bestuurscultuur
Grote zorgen blijft de VVD Brunssum zich maken over de integriteit van het huidige college.
We hebben gisteren immers in de Limburger kunnen lezen dat Wethouder Palmen de
integriteitstoets voor nieuwe bestuurders onnodig vindt, terwijl bij aantreding nog
nadrukkelijk beloofd werd door de coalitiepartijen dat dit een absolute prioriteit kent.
Blijkbaar geldt dat echter tot het pluche betreden is. De VVD Brunssum vindt dit schandelijk
voor Brunssum en zorgelijk voor het aanzien van onze Gemeente. Wij zullen dan ook ene
motie indienen waarin wij als Raad ons nogmaals uit kunnen spreken over het belang van een
integriteitstoetsing als mede het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag.
Economische zaken en werkkapitaal voor de Oostflank
Daarmee is de VVD Brunssum aangekomen op het laatste onderdeel dat voor ons van
wezenlijk belang is voor Brunssum, economie en werkgelegenheid. In de laatste
Raadsvergadering hebben wij reeds aangegeven teleurgesteld te zijn over de resultaten
binnen economisch zaken en werkgelegenheid. Niettemin zijn wij nog steeds van mening dat
het werkkapitaal voor het creëren van werkgelegenheid op de oostflank beter gebruikt kan
worden.
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Recent zijn wij naar Brussel geweest. Daar hebben wij gesproken met de Limburgse delegatie
binnen het Huis van de Nederlandse Provincies. Zij gaven ons nadrukkelijk aan dat voor dit
soort initiatieven Europese multipliers bestaan als op duurzame wijze naar het plan gekeken
wordt. Wij willen het college in dat kader dan ook oproepen aan de slag te gaan met de
Oostflank en zelf ook in gesprek te treden met de Limburgse delegatie zodat een dergelijk
project voor Brunssum van de grond komt. Ook verwachten wij dat hierbij de mogelijkheid tot
een betere internetverbinding voor de bedrijventerreinen wordt meegenomen.
Daarnaast ziet de VVD Brunssum graag dat actiever omgegaan wordt met het tegengaan van
de winkelleegstand. Binnen de kaders van de Wet zijn wij bereid daarin te investeren als dat
leidt tot concrete resultaten. Wij roepen het college dan ook op hier op korte termijn mee
aan de slag te gaan en te komen met een plan. Tevens willen wij dat hierbij het aanbieden van
gratis WIFI in het centrum van Brunssum wordt meegenomen. Zowel hiervoor als voor een
betere internetverbinding op de bedrijventerreinen dienen wij een motie in. Verder is
jongstleden vrijdag in Provinciale Staten een besluit genomen over het scholen van personen
die niet of nauwelijks geschikt zijn voor de arbeidsmarkt. Voor elke euro die de gemeente
hiervoor investeert verdubbelt de Provincie deze euro. Wij verzoeken u om met een plan te
komen om hier voordeel uit te halen. De financiering kunnen we realiseren uit de uitstroom
die we bereiken.
Mijnheer de voorzitter, samenvattend is de VVD Brunssum bezorgd over de huidige staat van
Brunssum. Wij constateren dat op diverse terreinen onvoldoende wordt gedaan met de
wensen van de Raad, dan wel weinig voortgang wordt geboekt. Door het amenderen van de
begroting op het terrein van lage lasten en veiligheid hopen wij alsnog te realiseren dat deze
speerpunten op korte termijn gerealiseerd worden. Daarnaast hopen wij dat ook op korte
termijn werk gemaakt wordt betreffende de regeling voor chronisch zieken en
gehandicapten. Als laatste vindt de VVD dat wij objectief moeten weten waar Brunssum aan
toe is. Hiervoor dienen wij een amendement in en roepen wij het college op te komen tot een
onafhankelijk onderzoek over onze huidige positie.
Tot zover in eerste termijn.
Jaimy van Dijk
Fractievoorzitter VVD Brunssum
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