
     

 

Amendement: Instellen reserve crisismaatregelen 

 

De raad van de gemeente Brunssum in vergadering bijeen op 1 november 2022, 

gelezen het gemeenteblad, nr. 2022/95, inzake Programmabegroting 2023. 

 

Constaterende dat: 

 

• De samenleving in de afgelopen jaren in uitzonderlijke mate is getroffen door de 
coronapandemie; 

• De gemeente Brunssum hiervoor een noodfonds van €1.000.000,- heeft ingesteld om de 
effecten van de pandemie voor de Brunssumse samenleving zoveel mogelijk te dempen; 

• Ondanks de vele goede initiatieven die dit fonds heeft weten te financieren er in dit fonds 
nog een substantieel ongebruikt deel resteert van ongeveer €631.000,-; 

• De looptijd van noodfonds per 01.01.2023 eindigt.  
 

Overwegende dat: 

 

• De coronapandemie in hevigheid voor de samenleving is afgenomen, echter zeker nog 
niet is verdwenen, waardoor aanwending van het fonds noodzakelijk blijft; 

• Er inmiddels een nieuwe crisis zich in 2022 zich heeft gemanifesteerd, de energiecrisis; 

• Daardoor het appel op de lokale overheid steeds luider wordt om ook een bijdrage te 
leveren aan het dempen van de effecten van de energiecrisis gericht op alle deelnemers 
aan de Brunssumse samenleving; 

• Het wenselijk/ noodzakelijk is dat de nog niet aangewende middelen uit de coronafonds 
ook in te zetten voor de effecten van de energiecrisis, om daarmee het fonds meer 
generiek te maken voor crisismaatregelen; 

• Wanneer het noodfonds wordt omgezet naar een reserve crisismaatregelen, het college 
uitvoering kan gaan geven aan maatregelen om de effecten van crises, in dit geval de 
coronacrisis aangevuld met de energiecrisis, voor de Brunssumse samenleving te 
dempen.  

 

  



Besluit: 

 

• Een reserve crisismaatregelen in te stellen, bestemd voor maatregelen om vanuit de 
lokale overheid maatregelen te financieren om de effecten van crises voor de 
Brunssumse samenleving te dempen; 

• Deze reserve voor dit moment te bestemmen voor zowel de corona- als de 
energiecrisis; 

• Deze reserve te vullen met het restant vanuit het corona noodfonds. 

• Het college een afwegingskader te laten opstellen voor uitgaven uit de reserve 
crisismaatregelen en deze aan de raad voor te leggen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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