Praten over de toekomst van Brunssum, juist nu!
Brunssum is volop in beweging. Er wordt verder gebouwd aan nieuwe voorzieningen, zoals het centrumplan.
Maar er zijn ook zorgen. De gemeente moet steeds meer taken van de overheid uitvoeren, zoals binnen het
sociaal domein, waardoor financiële tekorten ontstaan. Om Brunssum heen gaan diverse gemeenten fuseren.
Allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op onze stand en onze inwoners.
Brunssum moet zich de vraag stellen wat dit nu allemaal

betekent en wat de gevolgen kunnen zijn.
* Heeft de gemeente wel voldoende ambtenaren om alle
toekomstige taken uit te voeren?
* Raakt Brunssum door de fusies van andere gemeenten niet
te zeer geïsoleerd?
* Hoe gaat het met onze sociale dienst ISD-BOL verder wanneer Landgraaf en Onderbanken afhaken?
* Hoe gaan we de tekorten binnen het sociaal domein oplossen, alleen of samen met andere gemeentes?
* Hoe kunnen we de belastingen voor burgers en bedrijven
laag houden en onze voorzieningen op peil?

Normaal.
Doen.

VVD-fractie Brunssum
Vlnr: Arno de Haas, raadslid; Jaimy van Dijk, fractievoorzitter
en Jack van Oppen, raadslid.

In dit kader wordt er veel gesproken over herindeling.
Vooral de tegenstanders, de lokale partijen, zijn daar heel erg tegen en blokkeren ieder gesprek hierover. Sterker nog, ze zetten rond dit onderwerp zelfs de raad en college buitenspel!
De VVD-fractie Brunssum vindt dit onvoorstelbaar slecht voor Brunssum. Wij zijn niet perse voor of
tegen herindeling. Alleen juist nu moet je nadenken over de voor- en nadelen van zelfstandigheid. Ga
hierover praten met burgers, verenigingen, bedrijven en ondernemers. Zet alles op een rijtje en stel
dan samen vast wat het beste is voor Brunssum. Dat is wat de VVD wil. We zullen dit ook in de raad aan
de orde stellen met een motie voor een onderzoek naar de toekomst van Brunssum.
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