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De Brunssumse raad  kenmerkt zich door  zijn lange 
vergaderingen. In mei zelfs van 19.00 uur tot 02.00 uur ‘s nachts!!! 
Dan moet er toch heel wat gebeuren zult u denken en vandaar 
deze digitale PAK nieuwsbrief. Want tja, er gebeurt veel in de raad, 
maar wat er besloten wordt, is zeker niet altijd goed voor de 
burger. 

Sociaal gezicht

Het doornemen van verordeningen is taaie kost, droge stof en 
vooral veel papier, maar vindt het PAK wel belangrijk omdat de 
uitwerking ervan van groot belang is; wat ontvangen de minima of 
eigenlijk wat níet. Vandaar dat het PAK bij de behandeling van 
ISD-BOL-stukken pleitte voor een Parkstadbrede aanpak, zodat in 
onze regio dezelfde rechten en plichten gelden en je in Brunssum 
niet slechter af bent dan in Heerlen bijvoorbeeld.  

De jaarrekening liet een positief saldo zien. Reden voor het PAK 
om de asociaal hoge korting op de langdurigheidstoeslag en 
bijzondere bijstand weer aan de orde te stellen. Want waar is dat 
sociale gezicht van VVD, CDA, PvdA, Borger en BCD in de 
praktijk? Wij zien er niets van; de minima worden door hen nog 
verder de armoede ingedreven!

De miljoenen bezuiniging van de regering

Om uitgaven te doen ontvangen gemeenten het meeste geld van 
de rijksoverheid. Ook Brunssum is dus afhankelijk van welke 
regering er in Den Haag zit en hoeveel  geld deze naar gemeenten 
overhevelt; of het nu gaat om wegenonderhoud, de bijstand, 
sociale werkvoorziening, winkelcentra, welzijn of de wijken. Nu ligt 
er een voorlopig akkoord tussen de Verenging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en het rijk. Wat blijkt?
De  VVD, PVV en CDA regering raakt  90% van de bevolking vol in 
de beurs. Of het nu om pensioen, loon of uitkering gaat of geld 
voor gemeenten, de miljarden bezuinigingsdrift van deze regering 
maakt veel kapot. Voor Parkstad geldt dat het rijk nu al miljoenen 
te weinig betaalt voor de bijstand en de WMO in onze regio, waar 
meer mensen dan elders afhankelijk zijn van deze regelingen. Het 
nieuwe akkoord gaat onze gemeente nog harder treffen! De 
sociale werkvoorziening (Licom etc.) met 5000 werknemers loopt 
gevaar!  De gemeente krijgt jeugdzorg als taak erbij, maar met 
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veel minder geld dan benodigd en er wordt opnieuw gekort op 
voorzieningen in de zorg, waardoor de WMO duurder wordt. 
Helemaal schandalig is de nieuwe voorgenomen wet “werken naar 
vermogen”, die de armoede verder zal vergroten en mensen gaat 
uitsluiten van een normaal leven. 
Het PAK heeft daarom een motie ingediend om evenals andere 
gemeenten tegen dit akkoord te stemmen. 
Dat VVD en CDA alle bezuinigen wel lijken te zien zitten, is nog 
niet zo verwonderlijk. Zij zijn immers samen met de PVV de 
bedenkers van dit soort bezuinigingsmaatregelen die extra slecht 
uitpakken voor de zwakkeren onder ons. Maar dat ook PvdA, BCD 
en Borger tegen de PAK motie stemden, lijkt meer op 
vriendjespolitiek, ten koste van de burger en het gezond verstand.
 
WMO

Het volgende onderwerp op de agenda was de doorstart van de 
WMO, in 2007 ingevoerd als taak voor de gemeente om onder 
onze eigen verantwoording zorg te leveren aan onze burgers. 
Zogenaamde ‘compensatiezorg’ om de dure AWBZ-verzekering op 
den duur af te schaffen en alles door de gemeente te laten 
regelen. Het woord suggereert evenredige overhevelingen van 
gelden. Niet dus; met minder geld moet dezelfde zorg gegeven 
worden. Dat wordt dus roeien met de riemen die we hebben en 
pionieren. 
Het moet gezegd worden, dat de gemeente met die 
doorontwikkeling wel durf toont. Men gaat aan de slag met 
zogenaamde ‘Maatwerkers’, medewerkers van het WMO-loket, die 
mensen thuis zullen bezoeken en inschatten welke zorg men nodig 
heeft als men hierom vraagt. Het gaat dan over eenvoudige 
huiselijke klussen, zoals poetsen en boodschappen doen, maar 
ook mensen maatschappelijk begeleiden als het aan het PAK ligt. 
Daarbij wordt er een aantal banen gecreëerd,  waarvan mogelijk 
ook deskundigen met een SW-indicatie. Dus ook mensen vanuit 
de sociale werkvoorziening inzetten voor de job van Maatwerker. 
Wij ondersteunden daarmee een motie van Lijst Huisman-Peeters. 
Twijfels hebben wij als PAK wel bij het gebruik van zogenaamde 
dienstencheques, die burgers kunnen gebruiken om deze zorg in 
te kopen. 
We hebben het college verzocht, om eerst de gemeenteraad 
hierover uitgebreid te informeren vóórdat deze cheques ingevoerd 
worden. Ook denken wij dat dit wel eens consequenties kan 
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hebben voor werkgelegenheid bij de huidige zorgleveranciers die 
de ‘Hulp bij het Huishouden’ nu al voor ons uitvoeren. Een motie 
voor onderzoek hiernaar, door het PAK aangedragen, wordt 
helaas niet gevolgd. Vooral omdat verantwoordelijk wethouder 
Gelissen dit risico niet inziet, trouw gevolgd door de coalitiepartijen 
in de raad. Kennelijk deelt men onze zorgen niet en/of ziet men 
geen risico. We zullen wel nader over de dienstencheques 
geïnformeerd worden en zo mogelijk zelf onderzoek doen naar de 
ervaringen van dergelijke dienstencheques elders. 

Al met al betekent deze doorontwikkeling een verder ontmanteling 
van de AWBZ, een forse bezuinigingsmaatregel, een extra aanslag 
op onze reserves, die daarmee steeds krapper worden! Wordt 
vervolgd….

Communicatie

In de afgelopen raad stond ook de “startnotitie beleidsplan 
communicatie” op de agenda. Het PAK wilde het college wat extra 
adviezen meegeven; immers een goede start is beter dan een 
valse. In de commissievoorbereiding hadden we al opgemerkt, dat 
niet alleen de communicatie met de burger belangrijk is, maar ook 
de communicatie van het college met de raad en andersom. 
Iedereen die wel eens een raadsvergadering volgt, zal deze 
opmerking begrijpen. Het college nam onze tip dan ook meteen 
over. Tijdens de raadsvergadering gaven we aan dat we dan wel 
de na te streven doelen moesten aanvullen met de zin, dat het 
uiteindelijke plan ook de informatiebehoefte van de raad in kaart 
moet brengen.
Als het gaat om communicatie met de raad, zal het college 
uiteindelijk ook met verbeteringen moeten komen.
Verder vond het PAK dat de startnotitie ook te veel uitging van de 
boodschap, informatie die de gemeente aan de burger kwijt wil. Wij 
gaven aan dat de burger andersom ook vaak zelf een boodschap, 
informatie aan de gemeente kwijt wil. In het uiteindelijke plan zou 
volgens ons meer aandacht voor tweerichtingsverkeer moeten zijn. 
Wat kan een burger van de gemeente verwachten als de burger 
met een vraag komt, een opmerking maakt, enz.

Een laatste belangrijk punt ging over de nieuwe Stadskrant. Al bij 
de begroting in november lieten we ons kritisch uit over die krant. 
We maakten toen duidelijk dat we de hoge kosten van deze 

http://www.brunssum.nl/content.jsp?objectid=44420
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stadskrant moeilijk konden afwegen tegen de opbrengst in 
vergelijking tot eerdere kosten voor communicatie. 
Ditmaal was ons commentaar meer gericht op de inhoud. We 
gaven aan dat we in die krant de echte officiële mededelingen 
missen; althans ze worden in onze ogen veel te summier 
aangestipt. Omdat hier echt het belang van de individuele burger 
in het geding is, vroegen wij om meer aandacht voor en toelichting 
op de mededelingen, een betere inhoudelijke redactie. Als PAK 
weten we dat het publiceren op een website wettelijk voldoende is, 
maar een gemeente die zich zelf serieus neemt is niet tevreden 
met een voldoende, maar gaat voor een hoger cijfer. Het college 
zegde toe, onze opmerkingen serieus te zullen meenemen bij het 
opstellen van het definitieve communicatiebeleidsplan.

Buitenring, bomenkap en Brunssummerheide

We stelden ook nog vragen over de bomenkap bij de Golfbaan. 
Daar werd enkele maanden geleden kaalslag gepleegd, omdat 
door de aanleg van de Buitenring een deel van de Golfbaan moet 
verdwijnen. Om de in het geding zijnde ‘holes’ te compenseren, 
werd een stuk natuur alvast vernield, nog voordat er een 
vastgesteld ‘Inpassingsplan’ van de buitenring ligt! De 
antwoorden die we kregen via art. 43 riepen nadere vragen op, 
maar er bleven nog steeds onduidelijkheden. Dus...weer zijn er 
enkele vragen ter verduidelijking gesteld. Een van de 
vervolgvragen is, dat we willen weten of het bestemmingsplan 
deze actie zo maar toelaat.

In het vragenuur stelden we vragen over de Brunssummerheide 
naar aanleiding van een krantenartikel over de Rode Beek en 
een schriftelijke reactie van de Provincie Limburg  richting 
gemeente over het bestemmingsplan ‘Landgoed Brunsham’ 
(de oude camping). Het college mag het gebied van de oude 
camping niet uitbreiden aan de noordkant. Een kleine overwinning 
voor het PAK omdat het PAK deze kwestie al in 2005 had 
aangekaart en ook in de raadsvergadering in het begin van het 
jaar, toen het om het Bestemmingsplan ging. Ditmaal hadden we 
de Provincie aan onze kant. Duidelijk was, dat het beheer van de 
heide nog tot 2014 volgens het oude beheerplan moet gebeuren, 
maar bij het nieuwe plan moeten we opletten dat het gebruik van 
het voorste deel van de rode beek als spartelplek gehandhaafd 
blijft. Ook de verkoop van ijs moet toch mogelijk blijven. 

http://www.brunssum.nl/content.jsp?objectid=38430
http://www.brunssum.nl/dsresource?objectid=46448&type=pdf
http://www.brunssum.nl/dsresource?objectid=46448&type=pdf
http://www.limburger.nl/article/20110428/REGIONIEUWS05/110429614/1045
http://www.raadvanstate.nl/agenda/nieuws/nieuwsbericht/?news_id=141
http://www.raadvanstate.nl/agenda/nieuws/nieuwsbericht/?news_id=141
http://www.buitenring.net/bestand/AanlegBuitenringParkstadgestartondankstoezeggingCDA.pdf
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We houden u op de hoogte. Wilt u het naadje van de kous weten, 
dan kunt u de raadsvergadering nog eens bekijken via internet 
op de Lokale Omroep.

-------------------------------------------------------------------------------------
De gemeenteraadsfractie van het Progressief Akkoord Brunssum is 2009 
gestart met het verspreiden van haar politieke visie op de gang van zaken in de 
gemeente Brunssum middels een gratis Nieuwsbrief die per e-mail verzonden 
wordt naar belangstellenden. 

Mensen die de Nieuwsbrief niet langer willen ontvangen kunnen dit kenbaar 
maken via een mailtje aan: slespoir@live.nl

Mensen die de PAK Nieuwsbrief wél willen blijven ontvangen worden vriendelijk 
verzocht deze door te sturen naar familie, vrienden, bekenden en iedereen 
waarvan men denkt dat hij of zij geïnteresseerd is in het politieke reilen en zeilen 
in de parel van de Mijnstreek, Brunssum. 

Met vriendelijke groet, Jos Janssen, Ger Luit en Servie L’Espoir.

http://www.loo-tv.nl/internet/nl/html/algemeen/raadsvergadering2011/raadsvergadering5april2011.pshe
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