
Woordmelding PAK 2e berap door Jos Janssen  dd 28-9-2021 

 

Vz, 

Voor ons ligt, ter kennisneming en besluitvorming, de 2e bestuursrapportage, 

welke inzicht geeft aan de voortgang van de uitvoering van de in de begroting 

benoemde resultaten, waarbij de raad gevraagd wordt akkoord te gaan met de 

voorgestelde financiële mutaties, per saldo een nadelig bedrag van € 175.000, 

wat vastgesteld wordt via een begrotingswijziging. 

 

Vz. 

Allereerst een compliment aan dit college en haar ambtelijke ondersteuning. In 

een jaar, waarbij het leven geregeld wordt via maatregelen ter voorkoming van 

een vervelende ziekte. Waarin geconstateerd wordt dat het opstellen van een 

begroting en vooral het volgen van deze begroting in een maatschappij met veel 

onzekerheden en duidelijkheden, het knap is dat deze 2e berap dit resultaat laat 

zien.  

Het vastzetten en overhevelen van bedragen die tgv de Corona situatie niet 

gebruikt kunnen worden, speelt daarbij een rol.  

De belangrijkste mutaties hebben vooral te maken met bijstelling in het kader 

van ondersteuning jeugdhulp, overhead aan onderhoud van gemeentelijke 

gebouwen (bijv onderhoud bij de Brede School Langeberg), en toevoeging aan 

gelden t.b.v. de sociale werkvoorziening WOZL. Daartegenover staat dan weer 

dat inkomsten van o.a. toeristenbelasting hoger zijn dan eerder begroot. 

 

Een bijkomend verzoek is om € 600.000 uit de algemene reserve te halen en te 

reserveren als dekking voor het voorbereidingskrediet voor aanpak van het 

Centrumplan. Dit plan staat op het punt om uitgevoerd te worden. M.a.w. de 

schop kan de grond in. Via 2 infoavonden, op 13 juli en afgelopen dinsdag 21 

september, is de raad, en daarbij de gehele Brunssumse bevolking, geïnformeerd 

over de voortgang van dit project. Een project waarvoor zo’n 4 miljoen euro 

nodig is. Daarbij liggen er verzoeken voor subsidies, inmiddels al 1 miljoen 

toegezegd door de Provincie, en een bedrag van 1,4 miljoen wellicht via 

Parkstad. Maar betekent ook dat wij natuurlijk aan de slag willen. Daar heeft 

iedere inwoner van Brunssum belang bij, want al jaren is de situatie van het 

Centrum menigeen een doorn in het oog. 

Een en ander was vervat in het zogenaamde Transformatiefonds, maar door 

allerlei beslommeringen, waar wij als PAK het afgelopen jaar ons behoorlijk 

hebben laten horen in dit dossier, loopt er nu enig herstel van dit 

Transformatiefonds. Het is nog te overwegen om, zoals door het PAK tijdens de 

infoavond over het Centrumplan geopperd, het gevraagde voorbereidingskrediet 

te verwerken in de exploitatiekosten en niet op te slaan in een aparte reserve? 

Daarop zou de wethouder financiën wat ons betreft nog even kunnen 

antwoorden. 



Wij gaan er vanuit dat wij als raad door ons college optimaal op de hoogte 

gehouden worden van de voortgang van deze financiering! 

Voeg daarbij het op stapel staande Mobiliteitsplan Brunssum, waar centraal de 

bereikbaarheid en leefbaarheid in de wijken eromheen zullen worden vervat, dan 

concluderen wij dat wij als Brunssum goed bezig zijn en bewijst eens te meer 

dat wij, als kleine stad, met gemak onze broek kunnen ophouden als zelfstandige 

gemeente tot het einde der tijden. 

 


