VVD-fractie Brunssum
Afschrift aan:

VVD-leden
Pers

Brunssum, 17 mei ’18
Betreft: Vragen op grond van art 43 RvO inzake visie Bedrijventerreinen 2018-2022
Geacht college van B & W,
De bedrijventerreinen en de daarop gevestigde ondernemers binnen de Gemeente Brunssum vormen een
belangrijke economische kracht voor onze gemeente. Het is daarom van elementair belang dat zowel het
vestigingsklimaat als het werkklimaat goed is. Daarvoor dient geluisterd te worden naar ervaringen op de
bedrijventerreinen en het oppakken van belangrijke thema’s dan wel uitdagingen die daar spelen. Een van de
organisaties die zich nadrukkelijk bezighoudt met de bedrijventerreinen in Brunssum is BTM Parkstad
Limburg. Zij staan continu met de voeten in de klei en halen bij de ondernemers hun ervaringen op.
Dit heeft ertoe geleid dat men in november 2017 reeds pro-actief heeft aangegeven welke uitdagingen voor
Brunssum en onze regio aan de orde zijn, leidend tot 10 belangrijke thema’s die aandacht behoeven. Hierover
zou men graag met de Parkstad Gemeenten in gesprek treden. 7 van de 8 gemeenten hebben hierop positief
gereageerd. Eén gemeente zou helemaal geen reactie hebben gegeven, de Gemeente Brunssum.
Hierover hebben wij de volgende vragen:

1. Is het correct dat de gemeente Brunssum geen enkele reactie aan BTM Parkstad Limburg heeft

2.

3.
4.

5.
6.

gegeven? Zo ja, kunt u motiveren waarom u voor deze marsroute gekozen heeft? Zo nee, welke reactie
heeft u dan wel gegeven?
Bent u met de VVD Brunssum fractie eens dat voor het realiseren van een goed vestigingsklimaat als
ook werkklimaat voor ondernemers het van elementair belang is dat de Gemeente op de hoogte is van
hetgeen bij ondernemers speelt?
In welke mate hecht het college van B&W waarde aan de informatie die BTM Parkstad Limburg
vanuit de ondernemers ophaalt?
In de brief van BTM van november 2017 staan 10 centrale thema’s genoemd die voor de ondernemers
op de bedrijventerreinen van belang zijn. Kunt u ons per thema aangeven wat de visie van de
Gemeente Brunssum op deze thema’s is?
Hoe kijkt u aan tegen strategische samenwerking binnen de regio op het gebied van oplossingen
vinden voor parkstad brede uitdagingen?
De Wethouder economische zaken is lid van de Brunssumse Christen Democraten (BCD). Zij hebben
in maart aangegeven buurgemeente Heerlen te zien als een containercity waaraan Brunssum alleen
maar in de uitverkoop gedaan kan worden. Deelt het college de mening van Wethouder de Rijck en
zijn partij, de BCD, dat Heerlen slechts gezien dient te worden als containercity? En op welke manier
denkt u dat de uitspraken van Wethouder de Rijck en zijn partij bijdragen aan de strategische
samenwerking in de regio?
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7.

Wat doet de gemeente/het college van B&W om de banden met ondernemers aan te halen dan
wel te onderhouden?
8.
Waarom maakt de gemeente geen onderdeel meer uit van de overleggen binnen Business in
Brunssum?
9.
Hoe gaat de gemeente realiseren dat ondernemers zich openstellen voor mensen met een
(arbeids)handicap onder gevolg van participatiewet als gemeente niet meer met ondernemers wenst te
communiceren?
10.
Op welke manier verwacht het college meer werkgelegenheid binnen de gemeentegrenzen te
halen?

Wij zien uw antwoord(en) per omgaande tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de VVD-fractie Brunssum

Jaimy van Dijk
Raadslid VVD Brunssum
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