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     Camerabewaking en preventief fouilleren
Als het bij het college over camerabewaking gaat dan
lijkt het alsof bij hun sprake is van koudwatervrees.
En zeker als het gaat over preventief fouilleren.
De door de VVD Brunssum ingediende motie tijdens de begrotingsvergadering
om (mobiel) cameratoezicht in te voeren, gaf wederom aanleiding voor het
college en diverse raadsfracties om omtrekkende bewegingen te maken.

Eerder zijn door de VVD Brunssum vele vragen aan het college gesteld over de
jeugdoverlast op diverse plaatsen in Brunssum, de vuurwerkoverlast en
intimiderend gedrag, vaak gepaard gaande met fysiek geweld en het
aantoonbaar bij zich hebben van steekwapens. Uit de beantwoording van het
college en hun recente reacties in de raad bleek dat een onderzoek naar de
mogelijkheden voor cameratoezicht liep, er voldoende financiële middelen ter
beschikking waren, maar nog geen uitzicht is op uitvoering.
Dit duurt de VVD Brunssum te lang!

Bewoners blijven ondertussen nog steeds met overlast geconfronteerd
ondanks het samenscholingsverbod en corona-maatregel. Voor de VVD-fractie
staat onomstotelijk vast dat het college ten spoedigst op noodzakelijk geachte
plekken dient over te gaan op, al dan niet mobiele, camerabewaking. Goed is
te horen dat de portefeuillehouder de motie heeft overgenomen waardoor we
kunnen aannemen dat op korte termijn meer camera’s in Brunssum worden
geplaatst.

De door de VVD Brunssum ingediende motie omtrent preventief fouilleren,
waarbij verzocht werd om als tijdelijke maatregel op plekken waar veel
overlast plaatsvindt aan te wijzen als gebieden waar preventief gefouilleerd
mag worden, werd door het college afgewezen. Een vergaande maatregel, zo
vond het college en diverse raadsfracties, die enkel in samenspraak met en
door de politie kan worden opgepakt.

De VVD Brunssum heeft de motie toch in stemming gebracht en werd
verworpen met 17 stemmen tegen en 4 stemmen voor.

Preventief fouilleren blijft voor de VVD Brunssum een onderwerp dat meer
aandacht moet krijgen om de pakkans te vergroten, ernstige incidenten met
steekwapens te voorkomen, het vertrouwen te herstellen en het
veiligheidsgevoel bij de inwoners op te krikken.

      Lage lasten
 

VVD Brunssum heeft tijdens de begrotingsvergadering voorstellen
gedaan om de gemeentelijke belastingen voor iedereen zo laag
mogelijk te houden.
In gezamenlijkheid met andere partijen hebben ervoor gezorgd dat de GFT-bak gratis blijft.
Want goed afval scheiden moet beloond blijven. 

Ook hebben we het voorstel gesteund om te onderzoeken of de hondenbelasting, waar
Brunssum fiks geld aan overhoudt, niet lager kan.

En voor bedrijven; ons voorstel om voor 2021 af te zien van het
betalen voor het commerciële gebruik van gemeentelijke ruimte,
de Precariobelasting, is aangenomen. Toeristenbelasting voor 2021
niet innen haalde het niet.

Maar toch, een mooi resultaat voor u!

     Aandacht voor ondernemers en verenigingen
Als VVD Brunssum hebben wij ons extra ingespannen voor
ondernemers en verenigingen. Beiden vormen voor ons een
belangrijk fundament van onze mooie gemeente.
Wij waren dan ook verheugd dat onze motie om Brunssumse ondernemers extra in de
spotlight te zetten werd aangenomen. Daarmee is toegezegd dat de gemeente een mee-
denkende houding aanneemt bij initiatieven die ondernemers willen vormgeven. Denk
bijvoorbeeld aan een horecaondernemer zonder terrasmogelijkheid die toch op zoek is
naar mogelijkheden om omzet te genereren. Waar mogelijk gaat de gemeente bovendien
proberen ondernemers te betrekken bij initiatieven die vanuit de gemeente worden
opgestart.

Voor verenigingen heeft de VVD Brunssum afgedwongen dat onderzocht wordt of zij voor
de gehele periode vanaf maart 2020 kwijtschelding van huur kunnen krijgen. Ook wordt
het tijd dat zij eindelijk duidelijkheid krijgen over de compensatiemogelijkheden. Met
diverse verenigingen is hierover gesproken maar definitieve duidelijkheid is er nog altijd
niet. 

Dankzij onze motie zou deze duidelijkheid er wel moeten komen en wordt tevens gekeken
of er ook voor 2021 nog regelingen opgesteld kunnen worden.
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