
MOP-OR 2022 – 2025 door Nathalie van der Veer en Ger Luit 

 
Voorzitter, 
 
Het MOP-OR ligt vandaag voor. Het plan om de komende 4 jaren de openbare ruimte weer goed te 
onderhouden. Daar gaat veel geld in om: bijna 7 miljoen jaarlijks. Dus aandacht voor slimme 
oplossingen, effectiviteit, een goede planning is ook voor de komende periode geboden. Voor de 
eerste keer krijgen we in de stukken enig inzicht in het totaal wat we aan geld kwijt zijn voor het 
onderhoud van plantsoenen, bosstroken, de wegen, lichtmasten, armaturen, enz. Daarvoor onze 
complimenten. 
 
Waar we niet zo blij mee zijn, dat de onderliggende stukken niet meer bij de tijd zijn. In de 55 punten 
van ons coalitieprogramma staat niet voor niets, dat actualisering van beleidsstukken prioriteit moet 
hebben. Wat de openbare ruimte betreft is dat dus echt indringend aan de orde. Alleen het stuk 
Watertakenplan Brunssum is enigszins bij de tijd. Uiteraard zijn er verschillen tussen de stukken 
Een Groenstructuurplan heeft een langere doorlooptijd dan bijvoorbeeld een verlichtingsplan. We 
zullen het besluit op dit punt amenderen. 
Het Groenstructuurplan beveel het PAK iedereen nog eens ter lezing aan. Op basis van dit plan 
ontdek je waarom die Akkerbrug zo belangrijk is in recreatieve sfeer, maar ook ecologische zin.  Dus 
dat is niet de brug van Luit of die van het PAK, maar van deze raad, van belang voor Brunssum. 
Gewoon die nota nog eens op je laten inwerken.  
Als we als PAK instemmen met het MOP dan wil dat niet zeggen, dat we het met elke keuze eens zijn. 
Om maar eens een voorbeeld te noemen. In de nu aflopende periode was er 10000 euro per jaar 
beschikbaar voor bloemrijke bermen. Voor de komende periode 0 euro. Dat lijkt ons niet de 
bedoeling. Ik denk dat een meerderheid van de raad het daar ook niet mee eens is. We denken dat 
door wat verschuivingen toch wel geld daarvoor vrijgemaakt kan worden. We hebben ook nog 2 
rotondes met kunstgras. Dat past ook niet meer in deze tijd als we het hebben over berging en 
opvang water, biodiversiteit, vergroening, etc.  
 
Een ander punt is de speeltoestellen. U stelt voor om de Nota Openbare Speelvoorzieningen van 
2008 te actualiseren en de buurtnetwerken daarbij te betrekken. Mooi, maar ondertussen moeten 
echter de speelvoorzieningen in de buurten wel bij de tijd zijn. Bij de vorige vaststelling is besloten 
om speeltoestellen voorlopig niet te vervangen.  
Het PAK heeft sterk de indruk, dat dit aspect van de openbare ruimte een ondergeschoven kindje is 
geworden. En als PAK constateren we, dat de nu nog geldende nota heel zinnige dingen zegt over 
waarom die speelvoorzieningen voor jonge kinderen zo belangrijk zijn en op welke wijze wij dan daar 
in de openbaren ruimte rekening mee houden. In diezelfde nota staat dat met de speelvoorzieningen 
ongeveer 75000 euro gemoeid is. Dat is voor een groot deel opgenomen in het totaalbudget. In de 
bijlage wordt voor de komende jaren 17500 euro aangegeven als budget. Daar zit nog wel een 
duidelijk verschil. Dus daar is voor andere zaken ruimte geschapen. In ons beleid hebben we expliciet 
uitgesproken, dat we Brunssum ook aantrekkelijk willen maken voor jonge mensen en gezinnen met 
kinderen. Dan moeten we niet al te gemakkelijk speelplekken opdoeken. Flexibiliteit is wel geboden. 
Wat we ook niet moeten doen is al te gemakkelijk dan op het budget van de buurtnetwerken een 
beroep doen. We zullen het besluit ook op dit punt amenderen, zodat dit niet weg geschoven wordt. 
Dus we zijn wel benieuwd naar die nieuwe nota. 
 
Als het om het totaalbudget gaat, heeft het college er goed aan gedaan om het budget beperkt op te 
rekken. De onderbouwing hiervan hebben we in een van de bijlagen gezien. Ook de accountant heeft 
zijn licht over de financiering laten schijnen en accordeert de lijn, die het college heeft uitgestippeld.  
 



Wat we overigens niet moeten vergeten, dat we aan het begin van deze raadsperiode een 
aanmerkelijk bedrag structureel hebben bijgeraamd: 900000 euro. In de periode daarvoor hebben 
we de helft van de straatreiniging afgewenteld op de afvalstoffenheffing. Dus het budget is redelijk 
verruimd in de afgelopen keren. Ook door het budget voor speelplekken te beperken schep je elders 
ruimte. 
 
Samenvattend: het PAK kan instemmen met het grote plan, maar de keuzes daarbinnen zijn wat ons 
betreft soms arbitrair en soms discutabel. Wij vinden, dat de onderliggende beleidsstukken echt toe 
zijn aan actualisering.  Dat beslispunt willen we amenderen. Wat de nota speeltoestellen doen we 
dat ook. We vragen we om een actualisering, waarbij de oude nota een goed richtsnoer kan zijn. 
 

2e termijn door Ger Luit 

 
Amendement: raadsvergadering 28 september 2021 

De raad bijeen op 28 september 2021, 

Gehoord hebbende de beraadslagingen, 

In acht nemende de verschillende keren in het verleden, dat deze raad het MIP-OR, c.q. het MOP-OR 

heeft besproken, 

Wetende, dat vaak erop gewezen is, dat de onderliggende stukken geactualiseerd dienen te worden,  

Dat actualisering en herijking van het beleid ook in de 55-punten van het coalitieakkoord staan, 

Stelt voor 2 beslispunten te amenderen, te weten: 

- Bij het eerste gedachtestreepje achter ‘vast te stellen’ toe te voegen, “met dien verstande, 

dat de onderliggende beleidsstukken binnen 2 jaar worden geactualiseerd, waarbij de huidige 

opzet niet leidend hoeft te zijn”.   

- Bij het derde gedachtestreepje achter ‘voorgelegd’ aan te vullen met “voor oktober 2022 of 

zoveel eerder en eventueel de oude nota daarbij als vertrekpunt te nemen” 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 


