VVD-fractie Brunssum

Woordmelding
bij Algemene Beschouwingen Begroting 2019 e.v.
Brunssum, 13 november 2018
Voorzitter,
Een gezin, bestaande uit twee ouders en twee kinderen, komen te spreken over geldzaken.
De vader legt uit: we geven in de komende tijd meer geld uit dan dat we bij elkaar verdienen. Maar
dat is de regering schuld, alles wordt maar duurder en mijn baas moet mij meer betalen voor mijn
werk.
De moeder reageert geschrokken, net als de kinderen: maar hoe gaan we dat probleem oplossen?
De vader: ik ga mijn baas vragen om meer geld en ik schrijf een brief naar de regering.
De moeder: denk je dat dit helpt? En wie betaalt dan de rekeningen?
De vader: geen nood, we hebben geld staan op onze spaarrekening, onder andere de erfenis.
De moeder: maar dat geld was toch voor een noodgeval of we wilden daarvoor toch zonnepanelen
kopen en de muren isoleren? De vader: ja, maar nu even niet.
De Moeder: en als dat geld dan op is en we nog steeds meer betalen dan we verdienen, wat doen we
dan?
De vader: dan hebben we nog te spaarrekening van de kinderen…
De moeder, nu erg bezorgd: moeten we niet zelf gaan nadenken om zuiniger aan te doen en
misschien meer gaan werken om extra geld te verdienen?
De vader: nee, want wij zijn het niet schuld.
Het gesprek is ten einde; de vader gaat verder met wat hij deed, de kinderen maken zich zorgen en de
moeder gaat aan de slag om na te denken hoe het probleem op eigen kracht kan worden opgelost.
Meneer de voorzitter, dit gezin stelt gemeente Brunssum voor.
We geven in de komende jaren veel meer uit dan dat we krijgen en er staan geen maatregelen
tegenover om inkomsten en uitgaven in balans te brengen.
En net als de moeder van het gezin is de Brunssumse VVD daar heel bezorgd over en heeft geen
begrip voor het standpunt van het College om niet zelf met maatregelen te komen.
De feiten:
 In de komende bestuursperiode zijn de begrotingen van komende drie jaren niet sluitend,
zeker niet structureel. We nemen in onze foto ook de Septembercirculaire 2018 mee.
 In totaal wordt tot en met 2022 €8,116 mln via de begroting en €1,383 mln via de September
circulaire 2018 onttrokken aan de algemene reserve. Dat is totaal €9,499 mln. En dat
betekent dat per inwoner van Brunssum ruim €333,- aan “spaargeld” verdwijnt.
 Daarmee verdampen de €11 mln vrijgevallen Essent- reserves, die tijdens de
Programmarapportage 2018 aan de algemene reserve was toegevoegd. Daarvoor heeft de
VVD Brunssum al ernstig gewaarschuwd dat deze middelen zouden worden ingezet om
tekorten te dekken. Hiermee vervalt dit geld voorgoed voor investeringen in de stad of
verlaging van lasten voor burgers. Er is geen ander woord voor dan: potverteren.
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De gemeente Brunssum heeft een uitkering gekregen van 1,9 mln uit de stroppenpot voor de
decentralisaties naar gemeentes. Echter, dit heeft betrekking op 2016 en 2017. Over die
twee jaren was het positieve resultaat gezamenlijk 5,523 mln en daarbij wordt nu 1,9 mln
opgeteld en uitgekeerd in de decembercirculaire van 2018.
Dekking voor de tekorten wordt deels gevonden in het verhogen van de gemeentelijke
belastingen; de burger betaalt dus de rekening.
Veel mensen zijn er niet gerust op dat hun zorg gewaarborgd blijft en of de gemeente ook in
de toekomst de rekeningen voor zorgverlening kan blijven betalen.
Er liggen geen plannen voor om de in komende beleidsperiode de inkomsten en uitgaven
structureel in balans te gaan brengen. Het College “leunt” op oplossingen die van elders
moeten komen: van het Rijk, van Parkstad, van de Raad, van een tijdelijk noodfonds.
De vraag is of de Gemeente Brunssum door deze handelswijze haar financiële
handelingsvrijheid nog behoudt; preventief toezicht door de Provincie ligt op de loer. En dat
betekent dat alle belangrijke financiële besluiten, zoals investeringen en belangrijke
uitgaven, eerst aan de Provincie moeten worden voorgelegd.

Dit is nadrukkelijk niet de weg die de VVD Brunssum kiest.
Onze keuzes zijn:
 Kom met de hoogste prioriteit met een stelsel van maatregelen om inkomsten en uitgaven in
balans te gaan brengen, waarbij bijzondere aandacht voor het Sociaal Domein
 Stop het potverteren, het opmaken van je spaartegoeden in de algemene reserve. Dat geld is
voor toekomstige generaties en niet bestemd om gaten te vullen omdat het College geen
keuzes voorlegt aan de Raad.
 Investeer verder in het bieden van perspectief voor diegenen die langs de kant staan of nog
niet mee doen.
 Leg de rekening niet neer bij de burgers en verhoog de gemeentelijke belastingen niet.
 Kom met plannen om verder te investeren in de Brunssumse samenleving en het op orde
houden van belangrijke voorzieningen.
 Nadrukkelijk wijzen we op veiligheid en de beleving van veiligheid, iets dat in Brunssum nog
steeds bewoners zorgelijk stemt; zeker in het centrum.
Daarvoor komt de VVD, als echte bestuurderspartij die wel verantwoordelijkheid neemt, met een
set van amendementen en moties om deze afkeurenswaardige begroting alsnog in een goede
richting te sturen. Het betreft 9 amendementen en 7 moties die in diverse gevallen ondersteund/
mede ondertekend zijn door andere oppositiepartijen.
Amendementen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Onroerende Zaken Belasting (OZB) in de begroting 2019 e.v.
Nieuw werkkapitaal voor werkgelegenheidsprojecten
Structureel budget voor mobiel cameratoezicht
Fietsenstalling in centrum Brunssum
Overkappen Openlucht Theater
Opheffen bestuurscommissie Herindeling
Wifi in het centrum van Brunssum
Aanpassen kwijtschelding afvalstoffenheffing
Toekomst Openbare Bibliotheek Brunssum
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Moties
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Begrotingsevenwicht
Energiereductie met 8%
Handhaving bij parkeeroverlast
Strikte toepassing Damocles beleid
Duurzaam thuis
Extra agenten voor Limburg
Groenvoorzieningen en zwerfafval in wijken

De stukken worden bij deze aangeboden aan de griffie.
In tweede termijn zal hierop een nadere toelichting worden gegeven.

Tot zover in eerste termijn

Namens de fractie van de VVD Brunssum,

Frank Joosten, fractievoorzitter
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