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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum, gehouden op
dinsdag 13 november 2018 om 09.30 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum te Brunssum.
Van deze vergadering zijn geluids- en video opnamen beschikbaar
AANWEZIG:

Voorzitter:
Raadsleden:

Wethouders:

AFWEZIG:

1.

Griffier:
Notulist:
Raadsleden:

G.B.M. Leers
M.E.J. Baten-Werink, R.J.A. Claessen, C.R.M. Claus, K.E. Coenen,
R.P.L. Dautzenberg, G.M.E. Gerards, R. Houkes, M. Janssen,
J.H.J. Janssen, F.J. Joosten, M.Y. van Leusden-Brüning, G.G. Luit,
S. Offermans, H. Offermans, J.H.T.J. van Oppen,
J.C.M. Raadschelders, M.H.M. Schrijen, L.J.H. Snackers,
D.W.M.J. Trommelen en N.N.A. van der Veer
H.J. Janssen, S.J.H. L’Espoir, J.M.H. Palmen, C.J.C.P. de Rijck,
P.M.J. Houben
P. Peeters
M.A.H. Reuling-Zinken
J.L.W. van Dijk
G.G. Luit (tot 15.14 uur)

Opening en presentie

De voorzitter opent de raadsvergadering om 09.35 uur.
Er is een afmelding van de heer Van Dijk (PvdA); de heer Luit (PAK) komt later.

2.

Vaststelling agenda

Voorstel van orde van de fractie SP een motie vreemd aan de orde van de dag agenderen als agendapunt 7a is
akkoord.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3.

Spreekrecht burgers

Er hebben zich geen insprekers gemeld voor dit agendapunt.

4.

Vragenuur raadsleden

Dhr. Offermans stelt vragen over de aanvraag van de gemeente uit de stroppenpot, o.a. waarom het bedrag hoger
is uitgevallen. Wethouder Janssen beantwoordt de gestelde vragen.

5.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering:

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 23-10-2018; Gemeenteblad 2018/92
De raad besluit unaniem en zonder hoofdelijke stemming:
De besluitenlijst van de raadsvergadering van 23-10-2018; Gemeenteblad 2018/92 vast te stellen.
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6.

Programmabegroting 2019; Gemeenteblad 2018/81

Voorstel van Orde de vergadering schorsen ivm een geluidstoring (10.04 – 10.10 uur).
Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor een pauze (11.50 – 12.19 uur).
Toezegging 52 (13-11) Wijkveiligheidsprogramma
Burgemeester Leers zegt toe:
In het eerste kwartaal 2019 te komen met een wijkveiligheidsprogramma.
Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor de lunchpauze (13.30 – 15.14 uur).
De heer Luit is aanwezig vanaf 15.14 uur
Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor een korte pauze (17.17 – 17.25 uur).
Toezegging 53 (13-11-2018) Hondenbelasting
Wethouder Houben zegt toe:
Voor de begroting 2020 de mogelijkheid te onderzoeken de besteding en de inkomsten van de hondenbelasting
gelijk te trekken.
(aangepast dictum motie 17 = niet in stemming gebracht)
Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor een eetpauze (18.18 – 19.05 uur).
Toezegging 54 (13-11-2018) Eigen bijdrage individuele begeleiding en dagbesteding
Wethouder L’Espoir zegt toe:
Een doorrekening te maken van het financiële scenario bij het afschaffen van de eigen bijdrage en te onderzoeken
of de eigen bijdrage afgeschaft kan worden.
(aangepast dictum motie 16 = niet in stemming gebracht)
Toezegging 55 (13-11) Structureel cameratoezicht
Burgemeester Leers zegt toe:
Uit te laten zoeken of structureel cameratoezicht financieel haalbaar is.
Toezegging 56 (13-11) Tijdelijke aanstelling BOA’s
Burgemeester Leers zegt toe:
De twee toezichthouders die reeds een erkend BOA diploma hebben tijdelijk, voor de periode van 1 jaar, aan te
stellen als BOA (domein 1) en deze periode te evalueren of de inzet effectief is geweest.
(aangepast dictum motie 6 = niet in stemming gebracht)
Toezegging 57 (13-11) Evaluatie Damoclesbeleid
Burgemeester Leers zegt toe:
Dit jaar het Damoclesbeleid te evalueren.
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STEMMING AMENDEMENTEN – BEGROTING 2019 - MOTIES
I Amendementen
Amendement “OZB in de begroting 2019” van de fracties VVD, PvdA en CDA
Constaterende dat:
In deze begroting is opgenomen om de Onroerende Zaken Belasting (OZB) te verhogen met €879.000,- .
Een stijging t.o.v. 2018 met 18,25%;
Deze verhoging deels gecompenseerd wordt door een lagere Rioolheffing van €560.000,-, waardoor voor de
burgers een lastenverzwaring OZB ontstaat van €319.000,- = 6,6%.
Overwegende dat:
In voorgaande jaren altijd is gekoerst op het zo laag mogelijk houden van de lasten voor burgers;
Daarom in voorafgaande jaren meermaals geen indexering van de OZB heeft plaatsgevonden
De lasten voor burgers al op diverse terreinen het volgende jaar zullen toenemen.
Door lagere inkomsten aan rioolheffing het risico bestaat dat toekomstige investeringen in het rioolstelsel
onder druk kan komen te staan, vanwege een tekort aan middelen.
Besluit:
De verhoging van de OZB af te toppen op €560.000,- waardoor deze toename volledig wordt
gecompenseerd door een lagere Rioolheffing en daarmee voor de burgers budgetneutraal is.
Het amendement wordt, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD, SP en Lijst Borger
worden geacht te hebben tegengestemd, verworpen.
Amendement “Opheffen bestuurscommissie Herindeling” van de fracties VVD, SP, PvdA en CDA
Constaterende dat:
op 26 september 2017 middels een initiatiefvoorstel een Bestuurscommissie Herindeling door de raad is
ingesteld;
middels een amendement uit het Jaarresultaat 2016 € 100.000 gereserveerd is als extra budget voeren
actie tegen gemeentelijke herindeling.
Overwegende dat:
er op dit moment geen sprake is dat Brunssum deel zal uitmaken van een al dan niet verplichte
herindeling met een andere gemeente in de Regio Parkstad;
in de praktijk het College weer de rol heeft overgenomen om extern over dit onderwerp te spreken,
daarmee niet meer voorbehouden aan de commissie;
de Bestuurscommissie Herindeling hiermee geworden is tot een overbodige commissie;
handhaven van de Bestuurscommissie Herindeling niet langer noodzakelijk is.
Besluit:
de Bestuurscommissie Herindeling per direct op te heffen;
het resterende bedrag van het ter beschikking gestelde Extra budget voeren actie tegen fusie ten gunste
laten komen van de Algemene Reserve.
Het amendement wordt, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD en Lijst Borger worden
geacht te hebben tegengestemd, verworpen.
Amendement “Afschaffen kwijtschelding afvalstoffen” van de fractie VVD
Constaterende dat:

de kwijtschelding wordt opgevangen binnen het z.g. afvalcompartiment;

het maximale kwijtscheldingsbedrag voor de ledigingen vast wordt gesteld afhankelijk van de grootte van de
huishoudens;
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bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing rekening wordt gehouden met een kwijtscheldingsbedrag
van € 264.000,-;
deze kwijtschelding met een geldbedrag van ongeveer € 19,- per huishouden deel uit maakt van het vaste tarief
afvalstoffenheffing.

Overwegende dat:

het afvalbeleid de groene container door de burgers gratis kan worden aangeboden; & PMD e.d.

voor de huishoudens die nu gebruik maken van de kwijtschelding bij een nog betere scheiding iedereen hiervan
voordeel heeft;

hierdoor een optimale bewustwording wordt gecreëerd betreffende het scheiden van afval;

bij goed scheiden de kosten ook voor deze huishoudens beperkt blijven;

hierdoor de jarenlang dezelfde kwijtscheldingsbedragen, genoemd onder Kwijtschelding afvalstoffenheffing op
pagina 76 van de Programmabegroting 2019, niet meer benodigd zijn.
Besluit:

Draagt het college op de bedragen van de kwijtschelding afvalstoffenheffing te laten vervallen en het
vrijkomende geldbedrag van ongeveer € 19,- te minderen op het vaste bedrag van de afvalstoffenheffingen en
is daarmee een lastenverlaging voor alle huishoudens.
Het amendement wordt, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD, SP, Lijst Borger,
PvdA en CDA worden geacht te hebben tegengestemd, verworpen.
Amendement “Cameratoezicht” van de fracties VVD, SP, PvdA en CDA
Constaterende dat:

ten aanzien van de problemen rondom de overlast in het centrum en andere hotspots in geheel Brunssum die
dusdanige vormen aan heeft genomen dat cameratoezicht noodzakelijk is;

ondernemers een groot onveiligheidsgevoel hebben en bewoners zich niet veilig voelen om hun woning in met
name de avond te verlaten, onder andere door de twee straatroven die vorige week hebben plaatsgevonden en
de intimidatie die bewoners ervaren;

landelijk onderzoek wijst uit dat 1 op de 2 ondernemers te maken krijgen (zware) criminaliteit.

bewoners meermaals hebben aangegeven bang te zijn voor vergeldingen;

in de Programmabegroting 2019 geen middelen geraamd zijn voor inzet cameratoezicht;

door de portefeuillehouder in de beantwoording van de vragen betreffende de Programmabegroting 2019
aangaf dat het inzetten van dit uiterste instrument in voorkomend geval de raad een extra budget gevraagd zal
worden in de vorm van een begrotingswijziging. De reden hiervoor is om pas in voorkomend geval een zuivere
afweging te maken voor het inzetten van dit instrument.
Is van mening dat:

veiligheid een basisvoorwaarde voor ondernemerschap en economische groei is.;

criminaliteitsbestrijding gebaat is bij meer aandacht voor preventie in plaats van kostbaar ingrijpen achteraf;

het Centrum van Brunssum een uithangbord moet zijn voor jong en oud en dat eenieder zich op ieder moment
hier veilig moet kunnen voelen;

het onwenselijk is dat bewoners van het centrumgebied en andere hotspots in Brunssum zich niet veilig genoeg
voelen om hun eigen woning te verlaten;

na een afweging met als resultaat het inzetten van cameratoezicht de portefeuillehouder adequaat dient te
kunnen reageren zonder dat de raad hiervoor een extra budget voor gevraagd dient te worden.
Besluit:

In de Programmabegroting 2019 onder Programma 2 Veiligheid, Taakveld openbare orde en veiligheid (XT12) structureel een bedrag van € 20.000 op te nemen voor cameratoezicht ten behoeve van alle hotspots in
geheel Brunssum;

Gelet op de toenemende overlast van jongeren in en rond het centrum, met name het Doorvaartplein, het
college de opdracht te geven een pilot te starten met betrekking tot cameratoezicht op dit deel van het centrum.
Het amendement wordt, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD en Lijst Borger worden
geacht te hebben tegengestemd, verworpen.
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Amendement “Wifi in het centrum van Brunssum” van de fracties VVD, SP, PvdA en CDA
Constaterende dat:
in de vergaderingen van respectievelijk de Programmabegroting 2013, de Perspectiefnota 2016 en de
Programmabegroting 2018 moties unaniem zijn aangenomen om Wifi in het centrum van Brunssum te
realiseren;
er in het centrum van de gemeente Brunssum nu nog geen mogelijkheid is om met een laptop, tablet of
mobiele telefoon verbinding te krijgen met een netwerk;
Wifi inmiddels tot de standaard voorzieningen behoort bij een aantrekkelijk centrum.
Overwegende dat:
er duidelijk onder de jeugd behoefte is om middels een vast netwerk verbonden te zijn middels hotspots
met het World Wide Web;
niet alleen de jeugd van deze mogelijkheid gebruik kan maken, maar elke bezoeker;
dit ook een mogelijkheid biedt voor ondernemers;
met name het z.g. Ei, Lindeplein en Vijverpark bij uitstek de ruimte is waar gratis internet zou moeten
worden geïmplementeerd;
een eenmaal aangelegd netwerk bij een calamiteit snel uitgebreid kan worden met (mobiele) camera’s.
Besluit:
Het college opdracht te geven Wifi in het Centrum van Brunssum te realiseren met ingang van Q3/2019
zodat dit operationeel is tijdens de viering van 75 jaar bevrijding in Brunssum;
Het amendement wordt, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD en Lijst Borger worden
geacht te hebben tegengestemd, verworpen.
Amendement “Overkappen van het openlucht theater” van de fracties VVD, SP, PvdA en CDA
Constaterende dat:
De Raad meermaals de wens heeft uitgesproken over te gaan tot het overkappen van het openlucht theater,
zowel het zitgedeelte van de tribune als ook het podium;
Hierover meermaals toezeggingen zijn gedaan vanuit het college. Meest recent nog tijdens het bespreken van
de programmabegroting 2018;
Toen ook meermaals is gebleken dat een brede meerderheid binnen de gemeenteraad bestaat voor dit plan;
Steeds meer gebruik wordt gemaakt van de faciliteit die het openlucht theater biedt;
hiervoor een grote mate van weersafhankelijkheid bestaat.
Overwegende dat:
De gemeenteraad meermaals haar inwoners heeft voorgehouden dat een overkapping van het openlucht
theater gaat plaatsvinden;
Inwoners en verenigingen gretig gebruik maken van de mogelijkheden die het openlucht theater biedt;
De Provincie een genereuze subsidie heeft toegekend.
Besluit:
Het college opdracht te geven de overkapping van het openluchttheater te realiseren;
Voor de financiering en het matchen van de subsidie van de Provincie, voor een bedrag van € 100.000,ruimte vrij te maken vanuit de algemene reserve.
Het amendement wordt unaniem en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Voorstel van Orde van de fractie SP de vergadering schorsen, is akkoord (20.17 – 20.28 uur).
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II Raadsbesluit
De raad besluit, met dien verstande dat de fractie VVD en de heer Offermans worden geacht te hebben
tegengestemd:
De programmabegroting 2019 vast te stellen met hierin opgenomen:
1. het programmaplan bestaande uit 12 programma's;
2. de 7 verplichte paragrafen en de paragraaf Taakstellingen en Reserveringen;
3. de meerjarenraming 2020 - 2022;
Waarbij het besluit als volgt geamendeerd is:
4. Het college de opdracht te geven de overkapping van het openluchttheater te realiseren;
5. Voor de financiering en het matchen van subsidie van de Provincie, voor een bedrag van € 100.000,- ruimte te
maken vanuit de algemene reserve.
III Moties
Motie “Zonnepanelen beschermd stads- en dorpsgezicht” van de fractie BBB Lijst Palmen
Geconstateerd wordt dat,
Veel inwoners klagen over het ontbreken van deugdelijk welstandsbeleid mbt het plaatsen van zonnepanelen op
daken van woningen (in beschermd stads- en dorpsgezicht)
Overwegende dat duurzaamheid voor de gemeente Brunssum belangrijk is en de beschermde status van hun
woningen deze bewoners belemmerd in de keuze voor duurzaamheid.
De raad draagt het college van Burgemeester en Wethouders op te onderzoeken op welke wijze deze burgers
tegemoet gekomen kunnen worden zodat ze de keuze hebben in hun beleidsvrijheid voor de door hun gewenste
zonnepanelen te kunnen plaatsen op hun daken
De motie wordt unaniem en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Motie “Erfafscheidingenbeleid hoekwoningen en voorgevels” van de fractie BBB Lijst Palmen
Geconstateerd wordt dat,
Er veel klachten binnenkomen over het vrijstellingenbeleid erfafscheidingen voorgevel en hoeksituaties.
overwegende,
dat de coalitie als uitgangspositie heeft “De burger centraal”

verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders te onderzoeken de mogelijkheden om het
vrijstellingenbeleid te heroverwegen of aan te passen.
De motie wordt unaniem en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Motie “Zonne-akker” van de fractie BBB Lijst Palmen
Geconstateerd wordt dat,

De raad op 12 juli 2016 het Uitvoeringsprogramma energietransitie 2016-2020 (PALET 3.0) heeft
vastgesteld;

Hierin is opgenomen dat de gemeente zich inspant zich om 4 ha aan zonne-akkers te realiseren in de periode
2016-2020.

Hiertoe een strategische analyse moet worden gemaakt van alle gemeentelijke gronden en de mogelijkheden
om deze in te zetten als zonne-akker.
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Overwegende,

Dat deze analyse nog niet is gemaakt en 2020 niet meer ver weg is;

Dat er draagvlak moet zijn onder de inwoners en dat deze tevens afnemers van de energie van de zonneakkers kunnen zijn;
Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders ,

Vaart te zetten achter het maken van een strategische analyse; zodat duidelijk wordt wat van de ambitie om
4 ha aan zonne-akkers te realiseren waar kan worden gemaakt.

Te onderzoeken of samenwerking met andere Parkstadgemeenten in deze mogelijk is.

Een goed communicatieplan hieromtrent te maken.
De motie wordt unaniem en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Motie “Versnelling aanleg brug Akkerweg” van de fractie PAK
constaterende,

dat er vanaf 16 november 2010 een unaniem ondersteunde motie ligt om de oude verbinding van de
Akkerweg tussen de gemeente Brunssum en Merkelbeek te herstellen

dat we als gemeente daar geld voor hebben gereserveerd bij de bestemming van het jaarresultaat 2016

dat de buitenring dadelijk al in gebruik is en die brug er nog steeds niet ligt

dat een eenvoudige wandelbrug realiseerbaar is en ook de Provincie graag ermee aan de slag wil

dat er ineens uit onverwachte hoek weerstand is

dat die weerspannigheid doorbroken kan worden als de Provincie met een wijzigingsbesluit van het
Provinciaal Inpassingsplan komt en zo nodig het instrument van onteigening inzet

opdat het proces in ieder geval versneld wordt en de realisatie voortvarend ter hand genomen kan worden en
realisering in 2019 of zo veel eerder plaats vindt.
verzoekt derhalve het college,

om in overleg te treden met de Provincie, i.c. de verantwoordelijke gedeputeerde, om het proces zodanig
richting te geven, dat realisering in 2019 zal plaats vinden.
De motie wordt, met dien verstande dat de fractie PvdA wordt geacht te hebben tegengestemd, aangenomen.
Motie “Begrotingsevenwicht” van de fracties VVD en CDA
Overwegende dat:

De gemeente Brunssum er tot nu altijd voor heeft gezorgd dat de inkomsten en uitgaven voor de
programmabegroting altijd in evenwicht was;

Dit ertoe heeft geleid dat de Provincie Limburg altijd heeft ingestemd met repressief toezicht;

Dat de burgers het risico lopen dat de komende jaren de belastingen explosief gaan stijgen;

Dat wij “spaargeld” uit de reserves gaan gebruiken om deze tekorten de komende jaren op te vangen;

Maar hierdoor het weerstandsvermogen alleen maar kleiner zal worden vanaf heden;

Dat wij daarmee een wissel trekken op de toekomst van de gemeente Brunssum waarbij we problemen
alleen maar vooruit schuiven en niet zelf onze verantwoordelijkheid nemen.
Constaterende dat:

Wij de komende jaren geen sluitende begroting gepresenteerd zullen krijgen door het college van
Burgemeester en Wethouders;

Dat wij fors gaan interen op onze reserves ten koste van ons weerstandsvermogen;

Dat wij de rekening gaan leggen wij toekomstige generaties, lees onze kinderen.
Roept het college op:

Roept het college op om voor de volgende jaren minimaal een sluitende begroting te presenteren;

Na te denken hoe wij de inkomsten van de gemeente Brunssum kunnen verhogen zonder ordinaire
belastingverhogingen;
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Met redelijke en realistische bezuinigingsvoorstellen naar de gemeenteraad te komen zodat er keuzes
gemaakt kunnen worden;
Te voorkomen dat de Provincie Limburg preventief toezicht gaat uitoefenen op onze gemeente.

De motie wordt, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD, SP en Lijst Borger worden
geacht te hebben tegengestemd, verworpen.
Motie “Strikte handhaving vigerende Damoclesbeleid” van de fracties VVD en CDA
Overwegende dat:

Het Damocles- beleid tot doel heeft om volstrekte helderheid aan burgers te verschaffen wat de maatregelen
zijn wanneer men thuis illegaal verboden middelen bezit, produceert of verhandelt (“drugspand”)

In voorkomend geval de bewoners voor een bepaalde tijd de toegang tot de woning wordt ontzegd.

Er in sommige omringende gemeenten dit beleid niet strikt wordt nageleefd, met name wanneer er in de
woonsituatie kinderen in het spel zijn

Juist de kinderen het grootste risico lopen bij illegaal bezit, productie of verhandeling van verboden
middelen

Het risico bestaat dat gezinnen met kinderen extra kwetsbaar worden omdat criminelen het onderbrengen
van deze illegale handelingen bij deze gezinnen minder risicovol bestempelen omdat huisuitzetting niet
consequent wordt toegepast.
Verzoekt het college:

Het vigerende Damocles-beleid onverminderd consequent toe te passen en het wonen van kinderen in
“drugspanden” niet als verzachtende omstandigheden te bestempelen.
De motie wordt, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD, SP, Lijst Borger en PvdA
worden geacht te hebben tegengestemd, verworpen.
Motie “Verzilveringsregeling/bijstandsverlening/duurzaam thuis” van de fracties VVD, PvdA en CDA
Overwegende dat:

Burgers worden opgezadeld met kosten voor het verduurzamen van hun woning;

Dat ouderen vaak geen of weinig hypotheek kunnen krijgen om hun woning levensloopbestendig te maken
of om hun overwaarde te verzilveren;

Dat verwijdering van buiten zichtbare asbesthoudende materialen voor 2024 moeten worden verwijderd;
Constateert dat:

De gemeente Brunssum geen actief beleid hiervoor voert om de bestaande regelingen ook voor Brunssum
mogelijk te maken en te communiceren;

Burgers hier forse voordelen kunnen genereren ten opzichte van andere bestaande regelingen en leningen;

Sommige burgers voor andere regelingen niet in aanmerking kunnen komen;

De Gemeente Brunssum stimuleert dat ouderen zolang mogelijk in hun eigen woning moeten kunnen
wonen;

De lasten voor het verduurzamen van woningen en het verwijderen van asbest veel goedkoper kunnen
worden met de regelingen van de provincie Limburg/SvN
Draagt het college op:

Te onderzoeken of de regelingen voor Duurzaam Thuis, de blijverslening en de verzilverlening ook in
Brunssum ingevoerd kunnen (voor zover nog niet van toepassing) worden en wat de (financiële)
consequenties van deze regelingen voor Brunssum zijn;

De regelingen voor Duurzaam Thuis, de blijverslening en de verzilverlening voor zover de gemeente deze
niet aanbiedt op te nemen in de dienstverlening naar de burger als het resultaat van dit onderzoek positief is;

De burgers via website, publicaties te wijzen op de mogelijkheden om deze regelingen te benutten en
informatie hiervoor in de gemeentewinkel ter beschikking te stellen;
De motie wordt unaniem en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
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Motie “Extra agenten naar Limburg” van de fracties VVD, SP en CDA
Overwegende dat:

Het een onmiskenbaar feit is dat de georganiseerde criminaliteit in de grensregio Limburg hand over hand
toeneemt;

Inwoners en ondernemers van de gemeente Brunssum hier veel hinder en nadeel van ondervinden;

De raad van de gemeente Brunssum het terugdringen van criminaliteit (zoals ondermijning,
druglaboratoriums, hennepteelt, diefstal en dumpen drugsafval) in de gemeente topprioriteit vindt;

Veel fracties in de Tweede Kamer de afgelopen jaren hebben gepleit voor het terugdringen van de
criminaliteit in de grensregio Limburg, maar nu geen boter bij de vis doen;
Constaterende dat:

het kabinet geld beschikbaar maakt voor 1100 extra agenten in Nederland;

er van dat aantal slechts 32 agenten naar Limburg komen;

het kabinet hiermee de brandbrief uit 2017 van de Limburgse burgemeesters en de gouverneur naast zich
neer heeft gelegd.;

door de huidige ondercapaciteit minder ernstige delicten niet in behandeling kunnen worden genomen en
hierdoor het beeld ontstaat dat criminaliteit loont;

de verdeelsleutel voor de extra politiecapaciteit geen recht doet aan de problematiek in Limburg vanwege
de grensligging en derhalve leidt tot onaanvaardbaar onrechtvaardig en onredelijk resultaat;

Provinciale Staten van Limburg op 29-6-2018 een motie hebben aangenomen waarin eveneens gepleit
wordt voor heroverweging van het aantal extra agenten voor Limburg;
Roept het college op:

Roept het college op er alles aan te doen om de verdeling van extra agenten rechtvaardiger te maken en
structureel voor Limburg te borgen.
De motie wordt unaniem en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Motie “Energiereductie realiseren” van de fracties VVD, SP, PvdA en CDA
Overwegende dat:

We als Gemeente Brunssum onszelf de doelstelling hebben gesteld ons energieverbruik met 8% te
reduceren;

Inmiddels wordt aangegeven dat deze reductie mogelijk niet gehaald wordt;

Voor een door te geven planeet het wel van wezenlijk belang is dat wij nu over gaan tot acties en het
behalen van doelstellingen;

De overheid daarin het voorbeeld dient te zijn.
Verzoekt het college:

Zich maximaal in te spanningen voor het realiseren van de gestelde doelen met betrekking tot de
energiereductie;

Deze doelstelling te incorporeren binnen beleid rondom energiehuishouding van de Gemeente Brunssum.
Denkend aan het inkoopproces, de infrastructuur en de opwekking;

Maatschappelijke initiatieven ten aanzien van energiereductie te faciliteren.

Zo spoedig mogelijk in kaart te brengen welk energielabel van toepassing is op het gemeentelijk onroerend
goed, met name aangaande kantoorgebouwen die vanaf 2023 minimaal over een C- label dienen te
beschikken.
De motie wordt unaniem en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
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Motie “Oplossen parkeeroverlast in wijken” van de fracties VVD, SP, PvdA en CDA
Overwegende dat:

Er veel parkeeroverlast is van geparkeerde auto’s op straat en trottoirs (Kruisbergstraat, Torenstraat,
Langeberglaan, Hazenkampstraat, Platostraat, Thalesstraat, Klingbemden etc.);

Dat hulpdiensten hinder ondervinden van verkeerd geparkeerde auto’s op trottoirs en op straat;

Dat verkeerd geparkeerde auto’s tot hinder kunnen leiden voor mensen die slecht ter been zijn, als ook voor
jonge kinderen die in hun zicht worden gehinderd voor aankomend verkeer;

Dat dit hoofdzakelijk plaatsvindt in de avonduren en weekenden en er dan niet / weinig gehandhaafd kan
worden omdat dit buiten de werktijden van onze handhavers valt;

De straten gebouwd zijn in een tijd dat er nagenoeg geen voertuigen werden geparkeerd, terwijl
tegenwoordig nagenoeg ieder huishouden over minimaal 1 auto beschikt
Draagt het college op:

Handhavend op te treden om zo doende de parkeeroverlast op te lossen en indien nodig het instellen van
een parkeerverbod door te voeren;

Een verruiming van de werktijden van onze handhavers nadrukkelijk te onderzoeken;

Te onderzoeken hoe de parkeeroverlast structureel kan worden opgelost door met name te kijken naar de
beschikbaarheid van parkeerruimte en de beschikbare ruimte in bestaande straten met veel parkeerhinder.

En de voortgang voor het einde van 2018 aan de raad te rapporteren.
De motie wordt, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD en Lijst Borger worden geacht
te hebben tegengestemd, verworpen.
Motie “Zwerfafval en onderhoud openbare ruimte” van de fracties VVD, SP, PvdA en CDA
Constaterende dat:

Op veel plekken in Brunssum zwerfafval en afvalzakken (o.a. rondom de voetgangersbrug N276) gedumpt
worden;

Plantsoenen veelvuldig en langdurig voorzien zijn zwerfafval en dat op sommige veldjes geen
prullenbakken/hondenpoepbakken aanwezig zijn;

Het onderhoud aan trottoirs en fietspaden naar de mening van bewoners te wensen overlaat. Immers
Brunssum ziet groen; groen van het onkruid en het metershoge gras op en/ of naast de trottoirs (met
ongelijke hoogte stoeptegels).
Overwegende dat:

De verantwoordelijkheid voor leefbaarheid en veiligheid in de wijken een gedeelde is en dat m.n. bewoners
hierbij een extra taak hebben;

De openbare ruimte effectief beschermd dient te worden tegen zwerfafval en afvaldumpingen;

De openbare ruimte conform afspraken in het MIP OR onderhouden dient te worden;

Bewoners, met het beleid ten aanzien van het gratis aanleveren van groenafval, hun verantwoording kunnen
c.q. dienen te nemen om hun omgeving o.a. bladvrij te houden.
Draagt het college op:

Te onderzoeken hoe de foto m.b.t. zwerfafval, dumpen afval, onderhoud plantsoenen, voet- en fietspaden er
uit ziet en in hoeverre de ter beschikking staande middelen voldoende zijn om voorgenoemde onderdelen
met het huidige beleid op het gewenste niveau te onderhouden;

Bewoners te informeren over hun betrokkenheid om hun leefomgeving schoon en daarmee veilig te houden;

De raad hierover in het eerste kwartaal van 2019 te informeren.
De motie wordt, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen en Lijst Borger worden geacht te hebben
tegengestemd, aangenomen.

Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssum 13 november 2018
Pagina 11

Motie “Noodmap” van de fractie BCD
Geconstateerd wordt dat,

Het bedrijf NoodMap een Noodmap heeft ontwikkeld.

De NoodMap is een A4-Map die gratis bezorgd wordt bij álle gezinshuishoudingen in de gemeente, waarop
belangrijke persoonlijke gegevens genoteerd worden van alle gezinsleden, ter bevordering van adequate
hulpverlening door hulpverleners, in soms levensbedreigende noodgevallen!

De NoodMap bevat onder andere informatie over medicijngebruik, allergieën, telefoonnummers van
familieleden en een reanimatieverklaring. Daarnaast staan er EHBO instructies in en gemeentelijke
informatie.

Meer informatie te lezen is op www.noodmap.nl.
overwegende,

De NoodMap een bijdrage kan leveren aan bewustwording over de eigen veiligheid en een noodgeval ook
waardevol kan zijn voor hulpdiensten.

Burgers op deze manier handig belangrijke informatie ook voor zichzelf kunnen bundelen en onthouden.

Het ongeveer 6000,- euro kost( na terugvraag BTW) voor de gemeente Brunssum om de NoodMap bij alle
Brunssumse huishoudens te bezorgen.

verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders,


Te onderzoeken of de NoodMap ook in Brunssum huis aan huis bezorgd kan worden.

De motie wordt unaniem en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Motie “Categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten” van de fracties SP, CDA en VVD
De Raad van de Gemeente Brunssum is van mening dat:
1. Sinds 2015 de categoriale bijstand is weggevallen voor veel doelgroepen zoals gepensioneerden en
chronisch zieken en gehandicapten en mensen met lage inkomens.
2. De gemeente Brunssum deze regelingen zoals regeling chronisch zieken en gehandicapten via de bijzondere
bijstand compenseert.
3. Het merendeel van de cliënten die recht hebben op deze compensatie, tevens een aanvraag in het kader van,
dan wel een beroep doen op de Wmo;
4. Dit betekent dat cliënten die een beroep doen op de Wmo en in aanmerking willen komen voor de
compensatie, naast een aanvraag in het kader van de Wmo daarnaast een geheel nieuwe procedure moeten
doorlopen
5. Deze extra administratieve procedure een drempel zal opwerpen voor alle rechthebbende en in het
bijzonder zeker kwetsbare en sociaal minder vaardige cliënten.
De Raad constateert dat:
1. Deze drempel voor het grootste deel van de rechthebbenden weggenomen kan worden, door de uitvoering
van de compensatieregeling bij de WMO neer te leggen.
2. deze manier gemakkelijker uitvoerbaar zal zijn voor de gemeente en een besparing zal geven van de
administratiekosten
3. Het resterende gedeelte van de doelgroep, namelijk de mensen die geen aanvraag in het kader van de Wmo
hebben lopen, in plaats van bij sociale dienst ook een aanvraag bij de Wmo kunnen indienen;
4. Dit niet hoeft te leiden tot hogere kosten in de uitvoering.
De Raad roept het college van B&W op:
1. De regeling chronisch zieken en gehandicapten via de WMO te compenseren op grond van de WMO en het
college hiertoe een regeling laten vaststellen met ingang van 1/1/2019.
De motie wordt, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD, Lijst Borger en PvdA worden
geacht te hebben tegengestemd, verworpen.
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Motie “Verhoging inkomensgrenzen minimaregelingen” van de fracties SP, CDA, PvdA en VVD
De Raad van de Gemeente Brunssum is van mening dat:

Dat er via het ophogen van de inkomensgrenzen een hoger bereik bij de minima gerealiseerd kan worden

de armoedeval hiermee voor een groter deel van de minima wordt voorkomen

indien de inkomensgrenzen verhoogd worden er ook minder gebruik gemaakt zal worden van de bijzondere
bijstand
De Raad constateert dat:

het college verklaart niet mee te willen gaan met het verhogen van de inkomensgrenzen omdat het te veel
geld kost.

er momenteel geen duidelijke berekening en argumentatie ligt.
De Raad roept het college van B&W op:

om een doorrekening te maken van verschillende scenario’s bij het verhogen van de inkomensgrenzen.
De motie wordt, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD en Lijst Borger worden geacht
te hebben tegengestemd, verworpen.
Motie “Regenboogzebrapad” van de fractie Lijst Borger
Constaterende dat

Brunssum zich wil profileren als een prettige stad om in te leven en een gastvrije stad om op bezoek te
komen,

De tolerantie ten opzichte van LHBTI-gemeenschap in heel Nederland nog steeds aandacht kan gebruiken;

Diverse steden in Nederland, zoals Rotterdam, Tilburg, Leiden en Maastricht, uit solidariteit met de LHBTI
gemeenschap regenboogzebrapaden hebben aangelegd;
Overwegende dat

Brunssum met een eigen regenboogzebrapad de gastvrijheid van onze stad kan benadrukken, naar alle
personen, inwoners en gasten, inclusief LH Ti’s;
Verzoekt het college te onderzoeken

Rekening houdend met de voorschriften uit de wegenverkeerswet, of er één regenboogzebrapad aangelegd
kan worden in onze stad,
De motie wordt unaniem en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Motie “Omgevingswet” van de fractie PvdA
Constaterende dat:

de invoering van de Omgevingswet voorzien is voor 2021;

de Omgevingswet vooral een andere manier van werken vereist en niet per se andere regelgeving betekent;

daarmee ook de rol van de Gemeenteraad verandert.
Overwegende dat:

het wenselijk is dat de ontwikkeling van Raad en ambtelijke dienst synchroon lopen;

het goed functioneren van de Omgevingswet voor onze inwoners betekent dat ook de Raad getraind moet
worden in deze nieuwe werkwijze en mentaliteitsverandering;

ontwikkeling en scholing een eigen verantwoordelijkheid van de raad is, maar dat de samenhang met de
training van de ambtelijke dienst in deze om een gezamenlijk ontwikkelplan vraagt zodat aan het einde
iedereen over dezelfde informatie beschikt en helderheid heeft over de respectievelijke rollen.
Roepen het college op om:

gekoppeld aan het ontwikkeltraject van de ambtelijke dienst met betrekking tot de omgevingswet, in
samenwerking met de griffie een trainingsprogramma voor de raad te ontwikkelen zodat ook de raad kennis
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heeft van Omgevingswet, de veranderende werkwijze en de vereiste verandering in mentaliteit ten aanzien
van ruimtelijke vraagstukken. En dit voorstel voor een gezamenlijk ontwikkeltraject voor te leggen aan de
gemeenteraad;
in dit plan onder andere rekening te houden met de mogelijkheid om de gemeenteraad actieve invloed te
geven bij het opstellen van de in het kader van de Omgevingswet op te stellen Programma’s.

De motie wordt unaniem en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Motie “Behoud voortgezet onderwijs” van de fracties PvdA, CDA, SP en VVD
Constaterende dat:

Het afgelopen jaar het LVO heeft besloten het merendeel van de leerlingen te verplaatsen naar scholen
elders;

Er al geruime tijd gesproken wordt met de stichting LVO over het behoud van het Romboutscollege;

Dat er nog steeds geen overeenkomst is tussen de stichting en de gemeente.
Overwegende dat:

de aanwezigheid van voortgezet onderwijs een meerwaarde, zo niet een must is voor gemeente Brunssum;
Roepen het college op om:

Zo spoedig mogelijk met een voorstel inclusief kostenraming naar de gemeenteraad te komen om voortgezet
onderwijs te behouden voor gemeente Brunssum.
De motie wordt unaniem en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Motie “Hondenpoep” van de fracties PvdA, CDA, SP en VVD
Constaterende dat:

Hondenpoep al sinds jaar en dag tot een van de grootste ergernissen bij de inwoners behoort;

Tijdens de wijkbijeenkomsten nog maar eens bleek dat de problematiek van de overlast van hondenpoep
regelmatig aan de orde komt;
Overwegende dat:

de gemeente als taak heeft de openbare ruimte schoon te houden;

de huidige aanpak van overlast van hondenpoep om een intensivering vraagt, waarbij gedragsverandering
van de hondenbezitters centraal zou moeten staan;
Verzoekt het college:

een bewustwordingscampagne, zoals Veilig Leefbaar Brunssum, samen met een wijkteam te starten in
Brunssum als pilot;

Hierbij te monitoren of het aantal klachten afneemt;

Deze pilot te evalueren en terugkoppeling te geven aan de raad middels een raadsinformatiebrief, waarin
met name aantal klachten gemonitord is.

Gelijktijdig te kijken naar eventuele andere oplossingen (bijvoorbeeld in plaats van gras, struiken te
plaatsen) om te voorkomen dat de openbare ruimte bevuild wordt.
De motie wordt, met dien verstande dat de fracties PAK en Lijst Borger en de heren Snackers en Houkes (BBB
Lijst Palmen) en de heer Gerards (BCD) worden geacht te hebben tegengestemd, aangenomen.
Motie “Dementievriendelijke gemeente” van de fracties PvdA, CDA, SP en VVD
Constaterende dat:

Op dit moment ca 270.000 mensen in Nederland dementie hebben;

Op dit moment een succesvolle campagne loopt van de gemeente gericht op preventie;
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De verwachting toch is dat, met name door de vergrijzing, het aantal mensen met dementie sterk zal
toenemen en dat dat ook in onze gemeente het geval zal zijn;
Cijfers TNO i.o.v. Alzheimer NL spreken van 1.000 mensen in 2040 in Brunssum;

Overwegende dat:

Dit gegeven een forse druk legt op de directe omgeving (de mantelzorgers) en daarbuiten, op straat, in de
winkel en op het werk;

Het belangrijk is, dat ook deze mensen zo lang mogelijk en op een respectvolle manier aan de samenleving
kunnen blijven deelnemen;

De gemeente kennis over dementie kan vergroten binnen en buiten de eigen organisatie, bijvoorbeeld door
het aanbieden van trainingen ‘omgaan met dementie’;

Men daarmee iemand met dementie en hun mantelzorger kan helpen en dat ze zich ondersteund voelen;

Vele gemeenten in Nederland ons al voor zijn gegaan en we reeds als meest mantelzorgvriendelijke
gemeente in Limburg te boek staan;
Verzoekt het college:

Te onderzoeken of de gemeente de titel ‘dementie-vriendelijk’ kan behalen en hierover terugkoppeling te
geven aan de raad;

Deelname aan de gratis onlinecursussen omtrent dementie kan worden gepromoot, voor bestuurders,
raadsleden, ambtenaren, ondernemers en burgers.

De link naar de website www.samendementievriendelijk.nl kan worden geplaatst op de gemeentelijke
website.
De motie wordt unaniem en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Motie “Inzichtelijk maken van eenzaamheid onder ouderen” van de fractie CDA
Constaterende dat:

Steeds meer ouderen maar ook alleenstaanden in een sociaal isolement geraken waardoor ook de kosten in
de samenleving toenemen.

Door de individualisering in de maatschappij de mensen niet meer of nauwelijks naar elkaar omkijken.

Het moeilijk is om deze mensen te benaderen en te motiveren aan activiteiten mee te doen dan wel te
participeren binnen hun eigen buurt.

Mensen steeds vaker overlijden in eenzaamheid hetgeen dagen later pas wordt opgemerkt.
Overwegende dat:

Wij als gemeente inzichtelijk kunnen maken waar deze mensen zich bevinden zodat hier actie op
ondernomen kan worden door professionele instanties en vrijwilligers.

Dit steeds meer in het nieuws komt en dat er organisaties zijn die zich dit aantrekken, Bloemenhart etc.

Buurtbewoners moeten worden aangespoord om af en toe een kijkje te nemen of een praatje te maken bij
deze groep mensen.
Te onderzoeken om:

Tot een meer integrale en structurele aanpak te komen ter bestrijding van Eenzaamheid en daartoe in het
eerste kwartaal van 2019 een plan van aanpak voor te leggen aan de gemeenteraad.
De motie wordt, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD en Lijst Borger worden geacht
te hebben tegengestemd, verworpen.
Motie “Armoedebeleid (kinderen) Brunssum” van de fractie CDA
Constaterende dat:

Gekeken naar het aantal van 1 op de 8 gezinnen die onder de armoedegrens leven in heel Nederland. In
Brunssum leven zo’n 500 kinderen onder de armoedegrens volgens de Ombudsman. Parkstadbreed zijn dat
er meer dan 5000 kinderen.
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We merken dat hulpbehoevenden via zgn. anonieme facebookpagina’s contact zoeken met lotgenoten voor
hulp bij huishouden, meubilair en andere zaken. Vaak is het schaamtegevoel te groot en de drempel te hoog
om hulp te zoeken bij gemeentelijke instanties. Er zijn mensen die zich het leed van deze kinderen
aantrekken en zich vrijwillig inzetten voor deze groep.
Het jammer is dat veel groepen en instanties zich niet samen inzetten voor dit initiatief, en er nog veel
versplintering is in de samenleving. In Brunssum moet men denken aan de stichtingen Nieno, Friends4kidz,
Bloemenhart etc.
We deze groep kinderen inzichtelijk moeten maken zonder hen in hun privacy te belemmeren.

Overwegende dat:

De gemeente een zorgplicht heeft voor al haar inwoners, maar meer in het

bijzonder voor de kwetsbare kinderen.

De gemeente bij uitstek de instantie is die een belangrijke rol kan spelen bij de

aanpak van de problemen van deze kinderen.

Ongeveer 75% van de gezinnen die in armoede leven voortvloeit uit een scheiding van de ouders en dat de
armoede zich manifesteert onder 75% van de vrouwen. Concentratie van dit soort gezinnen met hun kinderen
in een bepaalde buurt leidt tot ontwrichting en vervreemding van de samenleving.
Verzoeken het college:

Om een armoedebeleid te ontwikkelen voor kinderen waarin met name sprake

is van een integrale aanpak, het bevorderen van een grote toegankelijkheid

van voorzieningen en betrokkenheid van de kinderen zelf.

Hierbij intensief samen te werken met alle instanties en personen die op dit

front actief zijn of ermee te maken hebben. In gesprek gaan met bovengenoemde stichtingen.

Burgers die zich vrijwillig en kosteloos inzetten voor de belangen van deze kinderen en te faciliteren waar
mogelijk.

Het inzichtelijk maken van deze groep in het eerste kwartaal van 2019 zonder dat hun privacy in het geding
komt. Dit kan eventueel via de basisscholen.
De motie wordt, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD en Lijst Borger worden geacht
te hebben tegengestemd, verworpen.
Motie “Fietsenstalling” van de fracties VVD, CDA, PvdA en SP
Constaterende dat:

naar aanleiding van een raadsmotie uit 2016 zou in 2017 als pilot gestart worden met het realiseren van een
bewaakte fietsenstalling;

in april 2018 de voortgang is besproken in commissieverband en een nieuwe koers is vastgesteld;

nu geruime tijd sprake is voor het aanwijzen van een locatie voor een fietsenstalling in het promenadegebied;

in de Programmabegroting 2019 € 100.000 middelen geraamd zijn voor een fietsenstalling;

tot heden nog geen definitief besluit is genomen over de plaats van de fietsenstalling.
Is van mening dat:

langer uitstel voor het aanwijzen van een locatie voor een fietsenstalling niet ten gunste komt van bezoekers en
ondernemers van het centrum;

de middelen die geraamd zijn nu ook daadwerkelijk kunnen zorgdragen voor een bewaakte fietsenstalling in het
promenadegebied.
Roept het college op:

in afwachting van een definitieve locatie voor een bewaakte fietsenstalling, zo spoedig mogelijk een tijdelijke
locatie voor een bewaakte fietsenstalling aan te wijzen en over te gaan tot uitvoering zodat deze nog operationeel is
voor de feestdagen komend december.
De motie wordt, met dien verstande dat de fracties PAK, BCD en Lijst Borger worden geacht te hebben
tegengestemd, aangenomen.
Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor een korte pauze (20.58 – 21.10 uur).
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7.

Toekomst bibliotheek Brunssum; Gemeenteblad 2018/79 (versie 3 incl
amendement)

Voorstel van Orde de vergadering schorsen. (22.08 – 22.14 uur).
Amendement “Toekomst Openbare Bibliotheek Brunssum” van de fracties VVD en CDA
Constaterende dat:

De raad het standpunt heeft ingenomen dat het behoud van de OBB niet ter discussie staat;

Er reeds in 2017 een tijdelijk budget door de raad is vrijgemaakt voor tijdelijke directievoering in 2018, gekoppeld
aan de opdracht om scenario’s voor de toekomst van de OBB uit te werken;

Deze scenario’s medio 2018 aan de commissie zijn aangeboden door de Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum
(SOBB), waarbij de commissie deze als onvoldoende heeft beoordeeld om op basis hiervan tot een definitieve
scenariokeuze te kunnen komen;

Er sindsdien geen andere informatie meer is ontvangen van de SOBB.
Overwegende dat:

In het voorliggende raadsvoorstel de verdere besluitvorming over een scenariokeuze wordt verdaagd over geheel
2019;

Deze periode wordt voorgesteld om alsnog en in samenspraak met de raad de scenario’s uit te werken en tot een
keuze te komen, hetgeen reeds voor 2018 was opgedragen aan de SOBB en door de raad gefinancierd;

Er voor de uitwerking een budget wordt gevraagd van € 125.000,-, bestemd voor het terugdraaien van een
ingeboekte bezuiniging (40K), transitiemanagement (25K) en aansturing/directievoering (20K en 40 K);

In dit voorstel geen invulling wordt gegeven aan de voor het personeel en de bezoekers van belang zijnde zaken
zoals een ziekteverzuimverzekering, ICT-investeringen en klimaathuishouding.
Besluit:

De eerste twee gedachtestreepjes van het raadsbesluit te laten vervallen;

Om de SOBB op te dragen om uiterlijk 1 maart 2019 uitgewerkte scenario’s voor te leggen aan de raad van
Brunssum, met eventueel bijbehorende aanvullende financiering, op basis waarvan de raad door middel van een
raadsvoorstel in Q 1/2019 een besluit kan nemen over de toekomst van de OBB;

Om de ingeboekte bezuiniging van 40K vooralsnog terug te draaien;

Slechts te voorzien in het toekennen van een budget voor transitie en aansturing ter hoogte van 20K;

Samen met de SOBB aan de slag te gaan om de vastgestelde knelpunten zoals een ziekteverzuimverzekering, ICTinvesteringen en klimaathuishouding inzichtelijk te maken en aan de raad een voorstel te doen in Q 2/2019 om deze
knelpunten op te lossen en hiervoor additionele financiering te krijgen.
Het amendement wordt unaniem en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
De raad besluit unaniem en zonder hoofdelijke stemming:
- Voor 2019 een extra incidenteel budget beschikbaar te stellen voor de bibliotheek Brunssum voor
noodzakelijke taken en functies ad. € 125.000,-. Deze extra kosten mee te nemen bij de eerste
begrotingswijziging 2019.
- Het College opdracht te verstrekken om - in samenwerking en afstemming met SOBB en uw gemeenteraad- in
2019 te komen tot een ambitie voor de toekomstige bibliotheek Brunssum;
Aan de hand hiervan een definitief scenario voor de Bibliotheek Brunssum te ontwikkelen en hierin mee
te nemen:
o Verdere/intensievere samenwerking waar mogelijk concreet op te starten met partners in het
sociaal domein (Muziekschool, CMWW, LVO, basisscholen, Afnorth school)
o Mogelijkheden van satelliet-locaties van de bibliotheek te onderzoeken.
o Het ontwikkelen van innovatieve projecten.
De gemeenteraad te betrekken bij dit proces door middel van raadsinformatiebrieven,
raadsinformatiebijeenkomsten en tussentijdse rapportages.
De gemeenteraad een definitief besluit te laten nemen over de bibliotheek Brunssum vanaf 2020 en de
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-

financiële consequenties hiervan te vertalen in de begroting 2020 en verder.
Afhandeling motie van 7 november 2017 inzake de bibliotheek (Verseonnr. 780729).

Het besluit is als volgt geamendeerd:






7a.

De eerste twee gedachtestreepjes te laten vervallen;
Om de SOBB op te dragen om uiterlijk 1 maart 2019 uitgewerkte scenario’s voor te leggen aan de raad
van Brunssum met eventueel bijbehorende aanvullende financiering, op basis waarvan de Raad door middel
van een raadsvoorstel in Q1/2019 een besluit kan nemen over de toekomst van de OBB;
Om de ingeboekte bezuiniging van 40k vooralsnog terug te draaien.
Slechts te voorzien in het toekennen van een budget voor transitie en aansturing ter hoogte van 20k.
Samen met de SOBB aan de slag te gaan om de vastgestelde knelpunten zoals een
ziekteverzuimverzekering, ICT- investeringen en klimaathuishouding inzichtelijk te maken en aan de Raad
een voorstel te doen in Q2/2019 om deze knelpunten op te lossen en hiervoor additionele financiering te
krijgen.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Motie “Kinderpardongemeente” van de fracties SP, CDA en PvdA
De raad van de gemeente Brunssum is van mening dat:
1. Kinderen wier ouders als immigranten naar Nederland kwamen en die hier al jaren opgroeien of hier zelfs
geboren zijn, nu ons land dreigen te worden uitgezet buiten hun schuld.
2. Zij het niet verdienen om teruggestuurd te worden naar een land waar zij zich niet thuis voelen en helemaal
opnieuw moeten beginnen;
3. De Tweede Kamer eerder een motie aannam om voor deze groep een oplossing te vinden;
4. Er een petitie gestart is om Brunssum een kinderpardongemeente te maken.
De raad constateert dat:
1. Er meer dan 5 jaar 400 kinderen in NL wonen die geworteld zijn in de samenleving. De meeste van deze
kinderen wordt tegengeworpen dat hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan hun vertrek, het
meewerkcriterium;
2. Het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat er 400 kinderen uitgezet dreigen te
worden in Nederland.
De raad roept het college van B&W op:
1. Om zich achter de oproep van het kinderpardon te scharen en zich uit te roepen tot een
kinderpardongemeente;
2. Deze oproep te sturen naar staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid en in die diezelfde brief bij de
staatsecretaris te pleiten voor een oplossing voor de ruim 400 kinderen die uitgezet dreigen te worden.
De motie wordt aangenomen, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, VVD, BCD, Lijst Borger en
mevrouw Van der Veer (PAK) worden geacht te hebben tegengestemd, verworpen.

8.

Inlichtingen artikel 43 brieven

Er zijn geen vragen gesteld over artikel 43 brieven.

9.

Bekrachtiging/oplegging geheimhouding

Het college van B&W, de Burgemeester noch een raadscommissie hebben stukken aan de gemeenteraad overlegd
waarop geheimhouding is opgelegd op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid
van bestuur. Bekrachtiging van geheimhouding is op dit moment niet aan de orde.
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10.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op 13 november 2018 om 22.34 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d.
De voorzitter,

De griffier,

G.B.M. Leers

P. Peters
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