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De raadsvergadering van 14 en 15  juni
De maanden mei en juni zijn ook in de politiek altijd druk. We 
hadden 14  juni en 15 juni een reguliere raadsvergadering en op  5 
juli spraken we over de Voorjaarsnota. Wat laat, want de zomer 
was al begonnen. In deze nieuwsbrief een overzicht van enkele 
belangrijke zaken.

De brug bij de wijk Klingbemden

Het Pak had een motie voorbereid over de brug bij de 
Klingbemden. In haar nieuwsbrief van april berichtte het Pak al, dat 
een aantal bewoners van deze wijk op 21 mei alle bestuurders van 
Brunssum en andere belangstellenden had uitgenodigd om eens 
te komen kijken wat de gevolgen waren van de geplande brug over 
de Buitenring: een grove aantasting van de leefbaarheid. 
Het PAK had de bewoners van de wijk geadviseerd in groten 
getale te komen kijken. Het resultaat was verbluffend. Geen enkel 
bestuurder (behalve dan die van het PAK) en menige bewoner 
kende die gevolgen, en ieders reactie was, dat het zo niet kon.
Als Pak gaven we er een vervolg aan door er een motie van te 
maken en via de raad aan het college te verzoeken met de 
Provincie en een vertegenwoordiging van de buurt in overleg te 
gaan en een betere oplossing te zoeken. De herziene motie werd 
unaniem aangenomen en inmiddels is het overleg met de buurt 
gestart. We houden u op de hoogte van het vervolg. In ieder geval 
weer een klein succes voor het PAK in samenwerking met de 
bewoners.
Uiteraard blijven we als PAK tegen de Buitenring, maar als hij er 
onverhoopt toch komt, dan met zo min mogelijk overlast voor de 
mens en zo min mogelijk aantasting van de leefbaarheid en de 
natuur. In september gaan we daarvoor. 

Begroting Parkstad

Het PAK heeft tegen deze begroting (+ bijlage) gestemd. De 
korting die we het samenwerkingverband Parkstad oplegden via 
de begroting stond  in schril contrast met de korting die de 
gemeente zichzelf oplegt of bij een ander samenwerkingsverband, 

http://bit.ly/ouGJNL
http://bit.ly/qwr8kT
http://www.stopdebuitenring.nl/
http://brunssum.nl/dsresource?objectid=27536&type=pdf
http://brunssum.nl/dsresource?objectid=27536&type=pdf
http://www.stopdebuitenring.nl/
http://bit.ly/ouoFwR
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zoals de brandweer. De andere partijen waarmee we 
samenwerken leggen we in verband met de mindere inkomsten 
van het Rijk een korting op van gemiddeld 10 % en Parkstad 
slechts 0,5 %. Dan zijn de verhoudingen zoek. Verder vinden we 
het grote onzin dat er een duur betaalde voorzitter is aangesteld, 
terwijl voor die tijd de burgemeester van Heerlen de technisch 
voorzitter was. In tijden van bezuinigingen wil het Pak daar het 
geld niet aan uitgeven. Nog een belangrijk punt is, dat de 
kerstboom van Parkstad weer aardig wordt opgetuigd. Dat was 
niet de bedoeling. Wij blijven ervoor pleiten dat Parkstad zich 
beperkt tot zaken die prioriteit hebben in Parkstad.

Programmarekening 2010

Via de Rekening van 2010 keken we terug op het begrotingsjaar 
2010. We konden ermee instemmen. Wel vroegen we extra 
aandacht voor de reserves die te maken hadden met het 
minimabeleid en de individuele bijzondere bijstand. De wethouder 
van financiën deed de toezegging, dat er een herziene Nota 
'Reserves en voorzieningen' komt aan het eind van dit jaar. 
Belangrijk, want in 2009 had het PAK al een wijzigingsvoorstel 
ingediend om een aparte reserve individuele bijzondere bijstand in 
het leven te roepen. Dat voorstel werd toen unaniem gesteund, 
maar was nog steeds niet te vinden in de rekening. De wethouder 
krijgt van ons een herkansing.

Motie bomenkap

Er was een motie aan de orde over bomenkap en compensatie. 
Het voorstel was om voor elke gekapte boom er 2 voor terug te 
planten van min of meer dezelfde grootte en omvang.  De 
wethouder beweerde dat hij al zo handelde, zoals wel vaker als er 
vanuit de oppositie voorstellen komen.  Wij zien liever dat deze 
woorden worden omgezet in daden. De motie werd in ieder geval 
unaniem aangenomen. Het valt het PAK op, dat vaker ad hoc van 
dit soort moties worden ingediend, maar dat de raad en het college 
altijd weigerachtig zijn  om het groenbeleid en –beheer nog eens 
degelijk te bespreken. Het PAK zal in deze raadsperiode nog het 
initiatief nemen om dit beleid aan te passen aan deze tijd

http://bit.ly/n94zfO
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Begroting Rd4

Het PAK deelde complimenten uit aan de Rd4 voor haar begroting. 
Een goede, heldere, doorzichtige begroting die iedere burger kan 
volgen, maar nog belangrijker was, dat we de afvaltarieven in de 
hand houden en misschien zelfs in 2012 omlaag kunnen brengen. 
We vroegen nog wel aandacht voor de gladheidsbestrijding, maar 
dat zal nog een keer aan de orde moeten komen; zeker bij de 
begroting, maar als raadsleden worden we nog geïnformeerd na 
de zomer.

GGD en Halt

In het verlengde van de vele bezuinigingen die het Rijk gemeentes 
oplegt, kwamen de  voorgestelde ontwikkelingen bij de GGD en 
Halt aan de orde. We konden instemmen met bezuinigingen van 
10% bij de GGD, waar we helaas niet aan ontkomen. Het Pak 
stelde dat bezuiniging wel zo veel mogelijk in de bedrijfskosten 
gezocht moeten worden en zo min mogelijk ten koste moeten gaan 
van de mensen.

De raadsvergadering van 5 juli

Voorjaarsnota 5 juli 2011: de keuzes van dit college en deze 
coalitie

Op 5 juli 2011 hadden we een hele dag uitgetrokken voor de 
Voorjaarsnota. Deze nota schetst in grove lijnen hoe we de 
begroting van 2012 gaan opstellen. 
Voorafgaand aan de nota was daar de 

1e Programmarapportage 2011

Deze rapportage is een weergave van wat er in het eerste kwartaal 
is uitgegeven en of dit spoort met de begroting. Er was een post 
opgenomen van € 55.000 om externen in te huren i.v.m. 
ontwikkelen van een toekomstvisie. In onze ogen is dat nieuw 
beleid, dat in een apart raadsvoorstel aan de orde moet komen. 

http://bit.ly/p7SqEW
http://bit.ly/ruyT9g
http://bit.ly/ruyT9g
http://bit.ly/qTVPDF
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Dus 'ergens verstopt' in de Programmarapportage opnemen kan 
niet. Dat vinden wij stiekem gedrag en dus stemden wij tegen 
omdat nieuw beleid eerst door de raad goedgekeurd moet worden.

Het Pak ziet de Voorjaarsnota als een aanfluiting. 
We hebben als PAK vooraf 65 vragen gesteld, maar het hadden er 
650 kunnen zijn. De nota verschafte geen enkel nieuw inzicht, de 
informatie was beperkt. Feitelijk zei het college dat ze de lijn van 
vorig jaar gewoon doorzet. De coalitiepartijen steunden dit vrijwel 
kritiekloos. Als PAK gaven we aan, dat we helaas die nota niet als 
uitgangspunt kunnen zien van de nieuwe begroting. Immers, het 
college was niet van plan om de bezuinigingen van vorig jaar op 
de minima terug te draaien. Toen ging het om € 60.000, die men 
elders niet kon vinden. Het Pak heeft het college aangeboden om 
dat bedrag voor hen te vinden als het college een complete en 
inzichtelijke begroting aan zou leveren met een productbegroting 
erbij, waaruit je precies kunt opmaken waar het college denkt het 
geld aan uit te moeten geven. Dat weigert dit college nu al jaren. 
Raadsleden weten dan kennelijk te veel maar kunnen ook geen 
zinvolle alternatieven aanreiken. De wethouder van financiën vond 
dat het PAK op hoofdlijnen moest blijven besturen, terwijl zijn 
eigen fractie diezelfde dag nog moties indiende over 
welkomstborden en feestvlaggen. Ja, ja 'hoofdlijnen'!!!. Datzelfde 
college geeft wel voor € 60.000  uit aan luxe-groen in het centrum. 
Dat moet de leegstand, het woord zegt het al, 'verbloemen'. 

De keuzes van deze coalitie en dit college zijn duidelijk.
Zelfs snijden in eigen vlees wil men niet. Omdat één van de 
wethouders burgemeester wordt, kwam het PAK met het voorstel 
om terug te gaan naar 4 fte aan wethouders, in plaats van de 4,4 
zoals zij die nu met zijn vijven invullen. Met 4 wethouders kan men 
Brunssum makkelijk besturen. Die discussie wenste de coalitie niet 
meer te openen. Dat betekent dat we 4 jaar lang dus veel te veel 
geld uitgeven aan het bestuur in Brunssum. Ondertussen wel de 
minima korten. Kortom: wij stemden TEGEN deze voorjaarsnota. 
Opmerkelijk was verder dat een motie van ons om de bestaande 
dierenwelzijnsnota up-to-date te maken volgens wethouder en 
coalitie niet nodig was, , maar men wel een motie aannam om 
pontons in de vijver te leggen t.b.v. de vogelstand. Dit heeft ons 
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inziens ook met dierenwelzijn te maken, en met extra financiën die 
er niet zouden zijn. Wij vinden dat hypocriet. En zo hebben we dat 
ook genoemd!

En dan de discussie over het instellen van een kledingbank of 
kledingbeurs? Volgens de PvdA en de verantwoordelijke 
wethouder van Sociale Zaken konden we met een deel van het 
geld het korten van de langdurigheidstoeslag ongedaan maken. 
Een bewijs dat de PvdA in feite deze korting ook betreurt!! Maar 
toch korten! Over hypocrisie gesproken...!
De dag eindigde met de stemming over allerlei weinigzeggende 
moties. De moties die ertoe deden, werden afgewezen.

U kunt de raadsvergaderingen ook nog bekijken op de LOO:
De raadsvergadering van 14 en 15 juni en die van 5 juli

Onze website  (http://www.pak-brunssum.nl)is vernieuwd en zal 
z.s.m. Aangevuld worden met partij-informatie en nieuwsbrieven.

-------------------------------------------------------------------------------------
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.
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