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Brunssumse Bestuurscommissie Herindeling ondemocratisch
De Brunssumse afdelingen van het CDA, de PvdA en de VVD zullen vandaag in een brief aan minister
Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hun visie op de bestuurlijke situatie in Brunssum
geven. Zij doen dit als reactie op een brief, die onlangs door de Brunssumse ‘Bestuurscommissie
Herindeling’ aan de minister is gestuurd. De drie partijen schetsen in deze brief een completer beeld
van de situatie, dat bovendien meer recht doet aan de werkelijke situatie. Ook zullen de partijen aan
de Kroon vragen om het raadsbesluit tot het instellen van de Bestuurscommissie Herindeling te
vernietigen.
Op dinsdag 26 september heeft de Brunssumse gemeenteraad bij meerderheid besloten om een
Bestuurscommissie Herindeling in te stellen. Alle landelijke partijen hebben daar destijds, gebaseerd
op drie bezwaren, tegen gestemd. De partijen vinden het besluit ondemocratisch, omdat besloten is
om een bestuurscommissie bestaande uit slechts drie raadsleden alle bevoegdheden van de totale
gemeenteraad en het college van B&W te geven om een eventuele herindeling van Brunssum tegen
te gaan. Deze commissie hoeft hierover aan de voorkant geen enkele democratische verantwoording
aan de Raad af te leggen. Hiermee wordt zowel de gemeenteraad als het College van B&W
buitenspel gezet. De commissie heeft zichzelf zelfs de mogelijkheid gecreëerd om geheim te
vergaderen en door haar genomen besluiten geheim te houden. Daarnaast is in het op 26 september
genomen raadsbesluit inbegrepen dat achteraf alsnog goedkeuring wordt gegeven aan een reeds
eerder zonder mandaat verstrekte opdracht ter hoogte van €10.000,- aan een door haar
ingeschakelde externe adviseur. Deze opdracht is niet volgens de gebruikelijke werkwijze rond het
verlenen van opdrachten tot stand gekomen en daarmee onacceptabel. De instelling van een
Bestuurscommissie Herindeling is bovendien heel slecht voor het politieke klimaat in Brunssum,
omdat door de verschuiving van bevoegdheden de mening van de lokale partijen wordt opgelegd aan
alle andere raadsleden en doordat iedere discussie over de toekomst van Brunssum in de
gemeenteraad daarmee onmogelijk wordt gemaakt.
In haar brief aan de minister schetst de Bestuurscommissie een veel te rooskleurig beeld. Er wordt
geen complete en waarheidsgetrouwe afspiegeling gegeven van de actuele ontwikkelingen die
Brunssum kent. Zo wordt met geen woord gerept over de oplopende, structurele tekorten binnen
het sociaal domein (gemiddeld €3,5 mln. per jaar), de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie
(waar de grenzen van het behapbare worden benaderd) en de herindelingsontwikkelingen rondom
Brunssum. Al deze feiten maken dat juist nu moet worden nagedacht over de toekomst van
Brunssum, waarbij het gesprek met alle belanghebbende partijen èn de burger eerst aangegaan
moet worden.
Ook gaan de partijen aan de Kroon verzoeken om het op 26 september genomen raadsbesluit tot het
instellen van de Bestuurscommissie Herindeling te vernietigen, om daarmee een onjuiste gang van
zaken te corrigeren en de gemeenteraad opnieuw zijn enige juiste positie te geven als hoogste
democratische orgaan in de gemeente Brunssum.
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