VVD-fractie Brunssum
Afschrift aan:

VVD-leden
Pers

Brunssum, 12 november ’19
Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2020
Geachte burgers van Brunssum, geachte collega - raadsleden, geacht college van B en W,
geachte voorzitter,
Op de agenda staat de programmabegroting 2020. Het belangrijkste beleidsmatige
sturingsinstrument van 2020. In zijn algemeenheid kunnen wij stellen dat wij hoogst
ongelukkig zijn met dit door het college van B en W gepresenteerde stuk.
De financiële situatie is slecht en de rekening daarvoor wordt gewoon 1 op 1 aan de burger
gepresenteerd. Hierbij wordt dan wel de kanttekening gemaakt dat het over een paar jaar
weer beter zal gaan met de financiële situatie in Brunssum mits de voorgestelde ombuigingen
en belastingverhogingen hun effect hebben.
Met andere woorden wij geven meer geld uit dan wij binnen krijgen in Brunssum en niet
eenmalig maar sinds 2018 hebben wij jaarlijks een fors tekort tot 2022. Het college gaat er
van uit dat inkomsten en uitgaven daarna weer in evenwicht zullen zijn.
Voor de VVD is het echter een vereiste dat elk begrotingsjaar een sluitende begroting wordt
gepresenteerd.
We pakken jaarlijks geld van onze spaarrekening die daarmee drastisch slinkt. Het voltallige
college weet ondanks het inhuren van adviseurs en coaches dit tij niet te keren. Er worden
onvoldoende keuzes gemaakt. Het college telt op dit moment 5,4 FTE. Dat is het aantal
personen dat een wethouders salaris ontvangt in Brunssum. De ziekte van een
gepensioneerde wethouder kost de gemeenschap maandelijks ruim € 8.000 extra. Het zou al
een mooie bezuiniging zijn als het college het aantal FTE’s zou terugbrengen naar 3,4 ipv 5,4
een besparing die € 200.000 oplevert. Dit is het bedrag dat eigenaren van woningen volgend
jaar extra moeten betalen voor de OZB stijging om de extra salarissen van de wethouders te
betalen.
U moet het zo zien. Een bedrijf dat jaarlijks verlies maakt, want dat doet deze gemeente,
moet haar aandeelhouders hierover informeren. Die aandeelhouders zijn de burgers. Hun
bedrijf maakt jaarlijks fors verlies en dus moeten de belastingen op de OZB na de
buitensporige verhoging vorig jaar nu weer bovenop de inflatiecorrectie met 5% omhoog. Dus
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zoals eerder gesteld wordt ook deze nota bij de burgers neergelegd die de beurs weer
moeten trekken. Wij gaan hier absoluut niet mee akkoord en zullen een amendement in 2e
termijn hiervoor indienen.
Daarnaast blijft de hondenbelasting de VVD een doorn in het oog. Immers de hondenbezitters
betalen veel meer dan nodig is voor de dekking van de kosten die met honden samenhangen.
Het grootste gedeelte komt in de algemene pot waar ook andere kosten van betaald worden
zoals WMO, jeugdzorg, bijstandsuitkeringen etc. Is dat redelijk?
Om de metafoor met het bedrijfsleven maar meteen door te trekken, tijdens de
aandeelhoudersvergadering moeten de aandeelhouders instemmen met het beleid. Hoe
denkt u dat de burgers instemmen met het door het college van B en W met in het kielzog de
coalitiepartijen zouden worden beoordeeld? Maastricht wordt gedreigd met preventief
toezicht door de provincie voor een tekort van 12,5 miljoen op een begroting van 600 miljoen
(zeg maar 2%), hoe staat dat met Brunssum? Procentueel doen wij het niet veel beter.
Als je structureel verlies maakt zal de aandeelhoudersvergadering de directie naar huis
sturen.
En dat voorzitter zou hier ook moeten gebeuren. Er is sprake van een gebrek aan visie, er is
geen sterkte en zwakte analyse gemaakt (is wel toegezegd) zodat je deze punten kunt
beoordelen en verbeteren, en er is geen strategisch plan wat aangeeft waar we met
Brunssum willen staan over een aantal jaren.
Wat beoog je te bereiken als je dat niet eens hebt besproken in deze raad, laat staan dat hier
overeenstemming over is.
Of is dat jullie coalitieprogramma dat niet eens is vastgesteld. Welke punten uit dit
programma zijn al bereikt of opgepakt?
Willen we een groene gemeente zijn, willen we een gemeente zijn voor jonge gezinnen?
Willen we op een aantal punten excellent zijn of willen we op een aantal punten juist
doorpakken (criminaliteitsbestrijding, huftergedrag in het verkeer, burgers met een uitkering
begeleiden naar werk, overlast jeugd terugdringen)?
Wij zullen de programmabegroting langs een aantal thema’s plaatsen en daarop per thema
reageren hoe de VVD dit graag voor en met de burgers zou aanpakken.
Thema 1: Een dynamische stad
De VVD zou graag van Brunssum een dynamische stad maken, een stad waar jonge gezinnen
willen wonen en hun kinderen naar de scholen in Brunssum laten gaan. Daar moet het
woningbouwprogramma op afgestemd worden. Ouderen verhuizen naar appartementen in
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en rond het centrum zodat hun woningen in de wijken vrijkomen en waar jonge gezinnen zich
kunnen vestigen. Hoe staat het met de ontwikkeling van bouwkavels en bouwlocaties in
Brunssum?
Welke concrete plannen zijn er nu om de mogelijkheden van de tijdelijke
versoepelingsregeling / compensatieregeling ten volle te benutten? Wij zullen in de 2e termijn
hierover een motie indienen.
Volgens de VVD hoort bij een dynamische stad een college dat bestuurskracht toont en waar
een professioneel ambtenaren apparaat bij hoort. Een apparaat dat dienstbaar is naar de
burger (hier zullen wij in 2e termijn een motie over indienen: inlooppunt voor burgers) en
waar ondernemers serieus genomen worden. Dat is nu in het geheel niet het geval. Dit
college mijdt de ondernemers en ambtenaren die zich dienstbaar naar de ondernemers
opstellen worden ontslagen. In plaats van ondernemers koesteren om zo ook meer
economische dynamiek te krijgen en werkgelegenheid te genereren worden ze dwars gezeten
en redelijke verzoeken worden niet ingewilligd. Maar daarna wel aan diezelfde ondernemers
vragen of ze iets voor Brunssum willen betekenen als het gaat om arbeidsparticipatie.
Nog even terugkomen op de ambtenaren. Op dit moment is de werksfeer in dit huis slecht,
veel ambtenaren vertrekken of zijn op zoek naar een andere baan. Er wordt in de
wandelgangen gesproken over intimidatie en druk uitoefenen. Daarom is het ziekteverzuim
ook fors op dit moment. Wat gaat het college hieraan doen?
Een koude bezuiniging op het ambtenarenapparaat van € 500.000 vinden wij niet reëel en
dus komen wij hiervoor met een amendement in 2e termijn.
Om van Brunssum een dynamische stad te maken is het noodzakelijk dat er aantrekkelijke
voorzieningen bijkomen in het centrum. Wij waren dan ook blij verrast door de nieuwe
bankjes in het centrum. We verwachten wat dat betreft een integrale aanpak en vernemen
dan ook graag welke voorzieningen nog meer gerealiseerd gaan worden en op welke termijn.
Verder hebben wij als VVD meermaals aangegeven om de gemeentelijke gebouwen beter in
te zetten voor het ambtelijke apparaat. Het is goed denkbaar dat ISD BOL straks alleen nog
ISD BL gaat heten en dat Beekdaelen haar werkzaamheden elders gaat onderbrengen.
Kunnen we de hoogbouw niet (deels) geschikt maken om te wonen. Want iedereen wil wel op
zo een plek wonen en het zou aan een behoefte van de burgers tegemoet komen. De
gemeentewinkel kan dan gewoon op haar plek blijven net als het bestuurscentrum. In de
overige gebouwen is plek genoeg om de ambtenaren te huisvesten.
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Bij een dynamische stad hoort dat je fijn kunt wonen en niet wordt lastig gevallen met allerlei
onredelijke en onzinnige regels.
Dus zijn wij als VVD van mening dat het probleem over de hoogte en vormgeven van de
schuttingen moet worden opgelost bij eindwoningen en hoekpanden. Burgers worden
onnodig gehinderd door betuttelende regelgeving. Hiervoor komen wij met een motie in 2e
termijn.
Een dynamische stad zorgt goed voor haar burgers en niet alleen voor haar burgers met een
kleine beurs. Wij hebben meermaals gevraagd om de regeling voor chronisch zieken en
gehandicapten voor meer mensen toegankelijk te maken en de middelen te verdelen over
alle chronisch zieken en gehandicapten. Dat vinden wij discriminerend. Maar hier wordt geen
gehoor aan gegeven!
Bij goed onderwijs hoort een fijn gebouw met een fijn klimaat. Dus is de VVD voorstander van
een noodfonds om bij extreme temperaturen in de klaslokalen met creatieve oplossingen
deze temparatuur op een acceptabel niveau te krijgen en te houden, hiertoe ook een
amendement in 2e termijn.
Thema 2: Veiligheid
Mijnheer de voorzitter, het is de VVD een doorn in het oog dat wij te weinig doen aan
huftergedrag in het verkeer (stelselmatig wordt er te hard gereden, linksaf geslagen vanaf het
Lindeplein naar de Lindestraat), vernielingen aangebracht door jeugd, rotzooi achtergelaten
in het Vijverpark en op parkeerplaatsen. Wij eisen van u dat hier meer werk van wordt
gemaakt. We lijken alles maar normaal te vinden en het straatbeeld verrommeld veel te veel.
Dit past niet in het beeld van de VVD van een dynamische stad! Ook op dit punt komen wij in
2e termijn met een amendement.
Wij eisen dat er meer handhavend wordt opgetreden, lik op stukbeleid wordt gevoerd, meer
gebruik wordt gemaakt van inzet van mobiele camera’s etc.
Het is zeer verontrustend dat er schietpartijen zijn, dat overvallen aan de orde van de dag zijn
en dat op tal van plaatsen hennepplantages worden opgerold en drugslaboratoria
ontmanteld. Ten aanzien van dit punt willen wij in 2e termijn een amendement indienen om
de capaciteit van het ambtenarenapparaat uit te breiden om zo meer te kunnen optreden
tegen criminaliteit.
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Thema 3: Werkgelegenheid
Hiervoor is een goed contact nodig met ondernemers. Dat betekent dat het college en
ambtenaren ook zichtbaar en bereikbaar moeten zijn voor de ondernemers. De afstand van
dit college met de ondernemers is veel te groot. U kunt zich niet verplaatsen in de
ondernemer, u heeft geen gevoel bij de uitdagingen waar zij zich voor geplaatst zien.
Het is toch ook bijzonder dat van dit college nog nooit iemand in het bedrijfsleven gewerkt
heeft.
Maar u heeft deze ondernemers wel nodig om Brunssum dynamisch te maken. Het zal u
wellicht verbazen maar een ondernemer is een burger! Hoezo dan : De burger centraal?
Daarom willen wij ook dat er een vast aanspreekpunt komt voor de ondernemer en een
ondernemersloket of ondernemershuis. Faciliteren ipv frustreren is daarbij ons motto.
Hierover zullen wij in 2e termijn ook een motie indienen.
Iedereen weet dat de economie draait op het MKB. Versterk dit en biedt hun mogelijkheden
in Brunssum. Denk daarbij niet standaard waarom iets niet kan maar hoe het juist wel kan.
Denk niet in regels maar in oplossingen.
Daarnaast zien we graag dat de economische ontwikkeling aan de Oostflank wordt opgepakt
nu de betrekkingen met de provincie zijn genormaliseerd.
Immers zij zullen dit plan moeten trekken maar wij moeten hierin wel faciliteren. We
vernemen graag wat de stand van zaken is?
Verder willen we graag dat het college meer werk maakt van het uitstroombeleid. Zo
vernemen wij dat bij JFC veel behoefte is aan beveiligers. Wellicht kunt u in contact treden
met JFC en kijken of er een project kan worden opgestart om mensen op te leiden om ze
daarna naar een baan in de beveiliging te begeleiden. Wij gaan ervan uit dat wij zo nog 20
burgers met een bijstanduitkering extra kunnen laten uitstromen. Immers dat levert dan ook
standaard weer een voordeel op van € 15.000 per persoon en dus € 300.000 structureel.
Ook zien wij meer mogelijkheden in intergemeentelijke samenwerking. We vinden het dan
ook jammer dat Brunssum niet meelift op het werkgeversloket van de gemeente Heerlen,
waarom niet?
Thema 4: Verenigingen
Elk jaar besteden wij als VVD Brunssum veel aandacht aan de verenigingen. Zij zijn immers de
organisaties die mensen verbinden, een sociaal kader geven en die kinderen helpen zich te
ontwikkelen of dat nu sport, muziek of scouting is.
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We zijn niet tevreden met het accomodatiebeleid zoals dat nu wordt vorm gegeven. Wij zien
veel meer in één grote nieuwe complete sportaccomodatie op termijn in Brunssum.
Eén locatie waar je kunt voetballen/handballen/hardlopen/tennissen etc. Daar ontstaat
synergie en wordt de kwaliteit ten opzichte van de huidige locaties enorm verbeterd.
Verenigingen hebben hier recht op. Het komt ook tegemoet aan het feit dat lastig is om
bestuurders en vrijwilligers te vinden voor verenigingen die belangeloos hun werk doen.
Immers één grootschalig complex combineert tal van functies.
Wij als VVD zijn van mening dat verenigingen zoveel mogelijk ondersteund moeten worden.
Wij vinden het dan ook niet te verteren dat VV de Leeuw ondanks eerdere en herhaaldelijke
toezeggingen van dit college voor uitbreiding van de accommodatie tbv opslag van materialen
etc. nog steeds geen middelen heeft ontvangen om dit probleem op te lossen. Hiertoe zullen
wij ook voor de zoveelste keer een motie indienen in 2e termijn.
Verder hebben wij vernomen dat de gemeente Brunssum gelden heeft misgelopen voor een
subsidie van het Nationaal Sportakkoord en voor een Sportformateur omdat de gemeente
niet tijdig heeft geacteerd. Dat is laaghangend fruit dat je alleen maar hoeft te plukken maar
je moet natuurlijk wel tijdig actie ondernemen. De VVD heeft hierover recent art. 43 vragen
gesteld.
Mijnheer de voorzitter, u begrijpt dat wij als VVD nogal wat punten hebben waarover wij niet
tevreden zijn. We kunnen u dan ook nu al mededelen dat wij niet instemmen met deze
begroting. Het feit dat de begroting alleen maar sluitend kan worden gemaakt door spaargeld
in te zetten is onverteerbaar. Geld dat zichtbaar zou moeten worden in projecten. Dat geld
verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dat kun je niet blijven doen. Het getuigt van korte
termijnpolitiek en zadelt toekomstige colleges onvermijdelijk op met problemen want
spaargeld moet je gebruiken om de kwaliteit van de omgeving te verbeteren en niet zoals dit
nu gebeurd door dit college.
Het is onverteerbaar dat naast het potverteren wederom een forse belastingverhoging voor
de burgers gaat gelden.

Wij zullen tal van amendementen indienen:
1. Terugdraaien OZB verhoging van 5%
2. Extra inzet voor uitbreiding ambtenaren bij Veiligheid, Handhaving en Toezicht
3. Aanpassen € 500.000 bezuiniging anders vormgeven door regionale samenwerking
4. Terugdraaien investering inkoopmanager
5. Klimaatbeheersing basis onderwijs
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En moties:
1. Vast aanspreekpunt ondernemers
2. Afsluiten Lindeplein in weekend
3. Behouden uitzenden raadsvergadering via LOO TV
4. Inlooppunt voor vragen burgers
5. Fonds voor verenigingen mn het oplossen van acomodatieprobleem bij VV de Leeuw
6. Benutten bouwlocaties
7. schuttingen

Tot zover in eerste termijn.
Jack van Oppen
Raadslid VVD Brunssum
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