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Slechte tijden komen er aan; individuele koopkracht wordt veelal 
lager; verzet is nu extra geboden.

Aanslag koopkracht 2012

Het huidige minderheidskabinet van VVD en CDA, zal de 
ingrijpende besluiten op het gebied van immigratie, integratie, 
asiel, veiligheid, ouderenzorg en het overeengekomen 
bezuinigingspakket daarbij zoals vastgelegd in het gedoogakkoord 
met PVV, ten uitvoer gaan brengen. De rechtse wind in Nederland 
zal daarmee in 2012 flink voelbaar worden in onze portemonnee.
Dat geldt zowel voor burgers als voor gemeenten! 
De ziektekostenverzekering wordt flink duurder en tegelijk kariger 
in vergoedingen, het PGB (persoonsgebonden budget voor 
mensen die zorg en hulp dringend nodig hebben) wordt drastisch 
gekort, de pensioenen staan onder druk, lonen gaan amper 
omhoog en uitkeringen worden verlaagd!!!! Belastingtoeslagen, 
zoals die van kinderopvang worden gekort en dus wordt de 
individuele koopkracht lager.
Voor de gemeente Brunssum geldt al, dat we van het rijk te weinig 
krijgen voor de WMO en de bijstand en nu komt de WWV, 'Wet 
Werken naar Vermogen', daar bovenop met een gigantische 
aanslag op het budget van de sociale werkvoorziening (denk aan 
Licom) en de re-integratiegelden, dus geld bedoeld om werklozen 
aan de slag te helpen. 
Tel daar de sector jeugdzorg, die het rijk naar de gemeenten 
overdraagt,  bij op maar uiteraard met 10 % minder budget en u 
weet dat Brunssum in zwaar weer terecht komt.
Volgens onze partij moet je daar nu reeds op inspelen en dus goed 
nadenken of grootse plannen voor Brunssum, die vóór de crisis 
gemaakt zijn, nog wel haalbaar en echt noodzakelijk zijn, maar tot 
nog toe vangen we bot bij CDA, VVD, Borger, BCD en PvdA.
Het Pak pleit keer op keer voor herbezinning, maar deze coalitie 
drukt gewoon haar plannen verder door, zonder rekenschap te 
houden met de Europese of zelfs wereldwijde financiële crisis en 
de rechtse bezuinigingen. Wij vrezen dat de tekorten die daardoor 
ontstaan, straks afgewenteld worden op die plekken en groepen, 
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die de steun van de gemeente Brunssum het hardst nodig hebben 
en zien keer op keer dat in onze ogen onjuiste beslissingen 
worden genomen.

Brikke-Oave

Zo stelden wij reeds in juni dat de aanbesteding van de nieuwe 
Brikke-Oave onhaalbaar was en herhaalden dat nogmaals in 
oktober in de Raad. “Neen hoor, we kunnen gewoon door” stelde 
wethouder Geurts en in zijn kielzog de meerderheid van de raad. 
Maar in december bleek ons gelijk,de aanbestedingsprocedure 
moest worden stopgezet , zoals voorspeld.
Nu is er kostbare tijd en veel geld aan adviseurs verloren gegaan 
en staan panden onnodig leeg!
Het PAK pleit daarom voor een spoedig overleg met alle partijen, 
waarbij het opknappen van de huidige Brikke-Oave voorop moet 
staan. Dat verenigingsgebouw is namelijk zwaar verwaarloosd en 
nieuwbouw lijkt gewoon te duur in deze tijd.

LICOM

Als door een dief in de nacht bestolen, bleken er bij dit sociale 
werkvoorzieningsbedrijf plotseling zo'n 12 miljoen tekort te zijn. 
Voor de helft valt dat te verklaren uit (geen rekening houden met) 
de bezuinigingen van het Rijk (lees VVD, CDA en PVV). Maar de 
andere helft is volgens het PAK veroorzaakt door grof 
mismanagement. Wij vinden dan ook dat alle rapporten daarover 
openbaar moeten worden gemaakt, zodat de mensen op de 
werkvloer en burgers inzage krijgen in de tekorten. 
Want hoe verklaar je dat 'de deal van de eeuw', dus zo’n 11 
miljoen euro voor een stuk grond ontvangen door LICOM, in één 
jaar (!) er doorheen is gedraaid? 
En waarom is de balans 'opgeschoond' zodat de politiek zand in 
de ogen gestrooid kreeg?
Vragen die opgehelderd moeten worden en als het aan ons ligt, 
wordt het verdwenen geld verhaald op de schuldigen! Het PAK 
overweegt serieus om aangifte van verduistering bij de politie te 
doen, wanneer er niet voldoende stukken worden overlegd, die 
een rechtvaardige verklaring voor de verdwenen 12 miljoen 
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bieden. 

WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), het beleidsplan

De gemeente heeft een nieuw beleidsplan betreffende de Wet 
Maatschappelijke ondersteuning gepresenteerd, voor de periode 
tot 2015. Daarin staat veel te gebeuren. We moeten meer regelen 
om mensen en burgers mee te laten doen in de maatschappij en 
we krijgen er steeds minder geld voor van de regering. Fors 
bezuinigen dus. 
Er wordt niet alleen gekort op de hulp bij het huishouden maar ook 
op individuele begeleiding die mensen nodig hebben. Een aantal 
regelingen hiervan zullen per 1-1-2013 uit de AWBZ (de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten), waar u voor verzekerd was via uw 
ziektekostenverzekering, overgeheveld worden naar de gemeente. 
Dit geldt vooral voor mensen die psychische of sociale begeleiding 
nodig hebben, maar ook voor dagbehandeling vanwege een 
lichamelijke handicap. En ook op de jeugdzorg zal fors bezuinigd 
worden. 

De gemeente mag dit voor u gaan oplossen. Hiervoor is een plan 
gemaakt om u thuis te komen opzoeken, wanneer u zich gemeld 
heeft bij het WMO-loket van de gemeente. 
Er komt dan een zogenaamde 'maatwerker' bij u thuis die, 'met u 
samen', precies in kaart brengt welke zorg u nodig heeft en die u 
zal adviseren, eventueel zelfs zal regelen, dat die zorg er ook 
komt. Daarbij gaat men echter eerst uit van uw eigen 
mogelijkheden, hulp van uw kinderen, mantelzorgers of 
vrijwilligers, vóórdat men professionele hulp voor u regelt. De 
WMO-raad heeft dit plan goedgekeurd en vanwege dat advies 
zullen wij, als PAK, dit plan ook steunen. Wij willen door middel 
van kwartaalrapportages wel goed op de hoogte blijven van hoe 
het allemaal verloopt om eventueel bij te kunnen sturen. 
In januari zal hier in de raad verder gesproken worden, hoe dit in te 
vullen is en zullen we er in de eerstvolgende nieuwsbrief op terug 
komen.
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Schutterspark

Dit volkspark hebben de staatsmijnen aan de burgers van 
Brunssum geschonken. Die burgers hebben dan ook recht op 
informatie over wat er gaat gebeuren met dat park, vindt het PAK. 
Maar dat zien we helaas niet. Wel lezen we achteraf over 
campings, privatisering en dure horeca. Maar waarom geen 
informatieavond voor u als belanghebbenden? Waarom kiest 
alleen een wethouder wat goed is? Is dat democratisch, open en 
transparant? Nee dus, maar ook in deze kwestie ging de 
meerderheid de discussie in de raad hierover uit de weg. De 
coalitiepartners willen niet als raad aan de bak en verschuilen zich 
achter een wethouder. Makkelijk geld verdienen zonder 
verantwoording af te leggen aan de kiezer namens wie zij toch als 
vertegenwoordigers zitten! 
Wij constateren dat de stem van de burgers voor de coalitie alleen 
telt bij de verkiezingen; daarna mogen de wethouders zonder 
overleg met en verantwoording naar anderen, naar eigen inzicht 
handelen. Wij vinden dat schandalig en willen dat in 2012 de 
complete raad en de burgers beter gehoord worden!

Dierenwelzijnscentrum

In deze (economisch) slechte tijden is er toch enig lichtpuntje te 
vinden in de Brunssumse politiek. Het dierenwelzijnsbeleid, wat 
mede door het PAK in Brunssum op de kaart is gezet, zet zich 
positief voort. 
De wet schrijft voor dat iedere gemeente dierenopvang goed moet 
regelen. Om de kosten te drukken hebben diverse gemeenten in 
de regio, waaronder de Parkstadgemeenten, Maastricht en Sittard-
Geleen, de krachten gebundeld. Dit hebben ook de 
dierenbescherming Limburg en het dierenasiel gedaan met als 
resultaat een nieuw te bouwen dierenwelzijnscentrum. De 
gemeente Brunssum heeft ingestemd met de bijdrage aan de 
bouw van dit nieuw dierenwelzijnscentrum dat voldoet aan alle 
moderne eisen. Deze komt in de plaats van het huidige asiel. 
Een duidelijke kwaliteitsverbetering  voor de dieren! 
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Buitenring 

“Stop de buitenring” is een leuze van het PAK en het is gelukt. De 
bestuurlijke elite van Limburg luisterde ook al niet naar de burger 
en liet mens, natuur en milieu in vertwijfeling achter. Door 
aanhoudend massaal verzet en de gang van 8 dagen naar de 
Raad van State is het ons allen gelukt: geen buitenring 
momenteel, de plannen zijn naar de prullenbak verwezen.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het 
provinciale inpassingsplan vernietigd dat de aanleg van de 
Buitenring Parkstad Limburg mogelijk zou maken.  
Een opluchting voor een ieder die geen betonhoofd heeft maar 
nadenkt over de kwaliteit van leven, van duurzaamheid, 
gezondheid  en van leefbaarheid!
Geen onnodige brug in de Klingbemden, geen aantasting van de 
Brunssumerheide en bescherming van het Bronnenbos. Zo moet 
dat ook.
Volharden in verzet, waar anderen de strijd tegen tegen onnodige 
en milieuschadelijke plannen allang hebben opgeven, levert nu 
eindelijk en gelukkig het behoud van een gezond leefklimaat op. 
Evenals bij de bomenkap voor de AWACS. Een ruime 
meerderheid van de Tweede Kamer steunt de eis om de AWACS-
overlast terug te dringen.
Onze partij is daar blij mee en doet actief mee in het verzet, omdat 
raadswerk verbonden moet zijn met het dagelijks leven en 
woorden nooit zonder daden kunnen!

Ook in 2012 kunt u op ons rekenen; eerst de mens en niet de 
winst, beton of macht is ons motto!

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

mailto:slespoir@live.nl
http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Raad-van-State-vernietigt-provinciaal-plan-voor-Buitenring-Parkstad-Limburg.aspx
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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/ Danny Trommelen en Servie 
L’Espoir.


