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Voorzitter,

De Begroting 2023 van onze gemeente is financieel solide, ambitieus en zeer 
herkenbaar vanuit het akkoord dat de coalitiefracties dit jaar sloten. Wij feliciteren het

College van Burgemeester & Wethouders hiermee. Nadrukkelijk gaat ook onze grote 
waardering uit naar iedereen die hieraan heeft bijgedragen, iets dat met name geldt 

voor de ambtelijke organisatie. Dus aan hen, heel veel dank!

Het gesternte waaronder iedere gemeente, dus ook Brunssum, momenteel moet 
opereren is niet eenvoudig. Dat komt niet in de laatste plaats door de aaneenrijging 

van crises, waarvoor niet alleen de landelijke overheid maar ook de lokale overheid 
zich geplaatst ziet. Na jaren van de coronacrisis, die overigens nog lang niet is 

afgelopen, diende zich dit jaar de energiecrisis aan; het gevolg van de niet te 
rechtvaardigen militaire operatie van de Russische Federatie in de Oekraïne. Een 

militair treffen in onze achtertuin, in Europa. En zoals bij ieder militair conflict worden 
burgers het hardst getroffen. Oekraïense ontheemden op de vlucht voor 

oorlogsgeweld, de zinloze verwoesting van mensenlevens en de vernietiging van 
veel gebouwen en infrastructuur. Daarom hopen velen op het beëindigen van dit 

conflict, velen bidden hiervoor. Maar ook veel Brunssumers worden geraakt door 
deze crisis. En daar moet een lokale overheid de helpende hand bieden.

Allereerst door een permanente beschikking over een reserve die kan worden 
aangesproken wanneer een crisis zich voordoet. En de laatste jaren hebben ons 

doen realiseren dat een crisis razendsnel komt en dat een overheid dan razendsnel 
moet kunnen schakelen. Daarom stellen wij, coalitie breed, voor om een reserve 

crisismaatregelen in te stellen die het college, in goed overleg met en instemming 
van de raad, direct kan laten reageren en in veel gevallen kan helpen.
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Daarnaast zien we dat burgers en bedrijven enorm geraakt worden door de 
geldontwaarding waardoor de prijzen van vitale producten en diensten door het dak 
gaan. En voor 2023 ontkomt ook onze gemeente er niet aan om specifieke 
belastingen aan te passen. Daarom komen wij, gezamenlijk met Lijst Borger, met 
een amendement om de 13.500 huishoudens te compenseren voor gestegen lasten 
door middel van een cadeaukaart die kan worden verzilverd bij Brunssumse 
ondernemers. Hierdoor helpen we niet alleen de inwoners, maar tevens de 
ondernemers. En voor wie deze compensatie kan missen is er meer dan voldoende 
de mogelijkheid om deze te doneren aan iemand die daar heel erg mee geholpen is. 

Naast deze compensatie voor alle bewoners en ondernemers vragen we ook 
bijzondere aandacht voor middeninkomens die geen gebruik kunnen maken van de 

diverse toeslagen voor minima. Want iemand met een inkomen boven 120% van de 
toepasselijke bijstandsnorm krijgt bijvoorbeeld geen €1.300,- energietoeslag, net als 

andere toeslagen. Daarom verzoeken wij het college om de mogelijkheden te 
onderzoeken om, binnen het raamwerk van de bestaande en nog te verwachten 

overheidsmaatregelen, middeninkomens en ondernemers te ondersteunen om de 
effecten voor van de energiecrisis zoveel mogelijk te dempen. 

Voorzitter, wij geloven dat we met deze maatregelen onze gemeente nog meer in de 
positie brengen om te helpen daar waar dat van een lokale overheid, bij een crisis 

waar we nu inzitten, wordt verwacht. 

Van ons wordt ook verwacht dat de heffingen die wij opleggen uit te leggen zijn, 
rechtvaardig en noodzakelijk. Al diverse jaren vormt de hoogte van de 

hondenbelasting een heikel onderwerp omdat we uit deze belasting meer geld 
ophalen dan noodzakelijk is voor het onderhoud van honden- uitlaatplaatsen en het 

verwijderen van hondenpoep. Gelukkig is hierover in het coalitieakkoord afgesproken
dat we de inkomsten en uitgaven in balans gaan brengen en binnen deze 

coalitieperiode zal deze balans ook zijn beslag moeten krijgen. 

Je zou bijna vergeten dat er ook nog een klimaatcrisis is en dat de opwarming van de
aarde voor ons allemaal een grote bedreiging vormt. 
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Het overzicht dat wij via een Raadsinformatiebrief van wethouder Van Leusden 
ontvingen, een overzicht van alle activiteiten die hiervoor in Brunssum worden 
ontplooid, vormde een welkome stroom informatie die wij node misten. Met deze 
kennis en met het overzicht van alle duurzaamheidsactiviteiten houden wij onze 
motie Collectief Energieproject aan tot een mogelijk ander en wellicht beter passend 
moment. Want voor de VVD Brunssum staat recht- overeind dat we nu moeten 
doorpakken met duurzaamheidsmaatregelen op alle denkbare niveaus.

En dat geldt ook zeker voor ons gemeentelijk vastgoed. Laten we daarin het goede 
voorbeeld geven om dit zo snel mogelijk te voorzien van alle 
duurzaamheidsmaatregelen. Dit geldt vooral voor scholen, waarvoor de VVD 
Brunssum al een lange tijd een pleitbezorger is om de klimaatomstandigheden te 
optimaliseren. Want goed onderwijs is de basis voor een succesvolle toekomst. Dat 
geldt ook voor ouderen en herintreders. Gelukkig dat niet alleen onze in Brunssum 
gevestigde scholen hierin kunnen voorzien maar ook prachtige initiatieven zoals de 
ondergrondse vakschool in Heerlen Noord voor kansarmen op de arbeidsmarkt. 

Dan voorzitter, blijven wij hameren op een veilige leefomgeving. Zeer regelmatig 
worden we opgeschrikt door voorvallen waarbij de veiligheid van Brunssumers in het 
gedrang komt of dat er sprake is van forse overlast, helaas veel te vaak door jeugd. 
Dan kun je niet meer spreken van incidenten en dat past het dat je de onveiligheid 
niet alleen aanpakt, maar dat je ook doorpakt; verbaliseert als dat aan de orde is; 
geen zoete broodjes bakken. Daarvoor moet je de bezetting van je 
veiligheidsambtenaren tegen het daglicht te houden. Hiervoor loopt momenteel een 
pilot door tot in 2023, maar wij vinden dat er dan ook geen enkele belemmering moet 
zijn om binnen zo’n pilot alle facetten van de bestrijding van onveiligheid te 
onderzoeken, bijvoorbeeld de inzet van Boa’s in het weekend. En om er nu zeker 
van te zijn dat hiervoor in financiële zin geen enkele belemmering zal ontstaan 
stellen wij, mede namens de SP- fractie, voor het pilot-budget voor 2023 te verhogen 
met €25.000,- . Dat geld hoeft niet op maar moet wel beschikbaar zijn, zodat we aan 
het einde van de pilot van het college een verantwoord advies tegemoet kunnen zien 
over de formatie en de taakstellingen van onze Boa’s . 
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Overigens zijn we blij dat de Boa’s speciaal worden getraind in de omgang met 
jongeren. Hierdoor kunnen deze ambtenaren ook preventief en coachend te werk 
gaan, immers met de meeste Brunssumse jongeren is helemaal niets mis, alleen 
moet je soms wel gewezen worden op wat kan en wat niet kan. En wie over de 
schreef gaat, die wordt aangepakt.

Voor jongeren moet Brunssum ook een aantrekkelijke stad blijven. De voorgenomen 
investeringen, althans het eerste onderzoek daarnaar, in het skatepark vinden wij
een prima ontwikkeling. Want net als voor jongeren willen we dat iedereen in 
Brunssum zich thuis kan voelen; thuis in een aangename, veilige en prettige 
woonomgeving, waar iedereen welkom is en met respect behandeld wordt; wie je 
ook bent, waar je ook vandaan komt. Maar waar we wel met elkaar de normen 
stellen hoe we met elkaar omgaan. 

Dan zijn we ook in staat om Brunssum, behalve te laten bloeien, ook te laten groeien. 
En voor het eerst sinds vele jaren heeft onze stad de krimp achter zich gelaten. En 
dat is precies waar Brunssum behoefte aan heeft; geen krimp maar groei. Alleen 
daarvoor is wel nodig dat alle mogelijkheden om onze voorzieningen en het 
woningaanbod uit te breiden, benut moeten worden. Uiteraard wel in goede 
samenspraak met de omgeving. En dat hierbij duurzaamheid voorop staat is 
vanzelfsprekend. Want woningen moeten ook voor iedereen betaalbaar blijven, net 
als het investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Het maximaal aanwenden van alle 
denkbare subsidies vormt daarbij een belangrijke bouwsteen in de financiering. 
Vandaar dat wij de aansporing om hieraan extra aandacht te besteden van harte 
onderstrepen.

Afrondend voorzitter, leggen wij de genoemde voorstellen voor aan deze raad en 
zullen in tweede termijn hier nader het debat met elkaar aangaan. Dat is ook het 
moment om te reageren op de voorstellen die door collega- partijen uit deze raad zijn 
ingebracht.

Tot zover in eerste termijn.
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