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BESLUITENLIJST
VAN DE OPENBARE VERGADERING
VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM
GEHOUDEN OP
DINSDAG 9 APRIL 2019 OM 19.00 UUR
IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM TE BRUNSSUM
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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum, gehouden op
dinsdag 9 april 2019 om 19.00 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum te Brunssum.
Van deze vergadering zijn gelulds- en video opnamen beschikbaar
AANWEZIG:

Voorzitter:
Raadsleden:

Wethouders:

AFWEZIG:

Griffier:
Notulist:
Raadsleden:

G.B.M. Leers
M.E.J. Baten-Werink, R.J.A. Claessen, C.R.M. Claus,
R.P.L. Dautzenberg, G.M.E. Gerards, R. Houkes, M. Janssen,
J.H.J. Janssen, F.J. Joosten, G.G. Luit, D.H.M. Nowacki,
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
P.M.J. Houben, H.J. Janssen, S.J.H. L’Espoir, J.M.H. Palmen en
C.J.C.P. de Rijck
P. Peeters
M.A.H. Reuling-Zinken
R.P.L. Dautzenberg (tot 19.07 uur)
K.E. Coenen en J.L.W. van Dijk

Wethouders

1.

Opening en presentie

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.05 uur.
Afgemeld is mevrouw Coenen en de heer Van Dijk.
De heer Dautzenberg komt later.

2.

Vaststelling agenda

Voorstel van Orde van de fractie CDA een motie vreemd aan de orde van de dag “Mogelijkheden onderzoeken
tot verlening van subsidie/lening voor monumenten binnen Brunssum” agenderen als agendapunt 9a. is akkoord.
Voorstel van Orde van de fractie PvdA een motie vreemd aan de orde van de dag “Ontmoedigen
ballonoplatingen” agenderen als agendapunt 9b. is akkoord.
Voorstel van Orde agendapunt 8 behandelen voor agendapunt 7 is akkoord.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
De heer Dautzenberg is aamvezig vanaf 19.07 uur.

3.

Spreekrecht burgers

De heren Linssen, directeur LVO Parkstad Noord, spreekt in op agendapunt 8 “Voortijdig in eigendom nemen
van de locatie Rombouts”; Gemeenteblad 2019/11 (versie 2)

4.

Vragenuur raadsleden

De heer Joosten, fractie VVD, stelt vragen over het ontbreken van trottoir nabij fietspad/Leisure Lane Emmaweg
De heer Dautzenberg, fractie Lijst Borger, vraagt wat gedaan kan worden aan de situatie rondom De Leeuw
complex.
De heer Janssen, fractie PAK, vraagt naar de stand van zaken mbt de vliegenoverlast in Brunssum Oost en de
controle en handhaving hieromtrent.
De heer Offermans, fractie PvdA, heeft vragen over de wijkteams.
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De heer Snaekers, fractie BBB Lijst Palmen, vraagt of het college iets kan doen aan de (geluid) overlast in de
Schoolstraat.
De heer Gerards, fractie BCD stelt vragen over het illegaal plaatsen van een stacaravan.
De portefeuillehouders beantwoorden de gestelde vragen.
Toezegging 6 (9-4-2019) Plan van aanpak overlast rondom sportcomplex De Leeuw
Burgemeester Leers zegt toe:
De raad op de hoogte te houden over de voortgang van het gezamenlijk plan van aanpak tussen gemeente, politie
en vereniging inzake de overlast rondom het sportpark De Leeuw.
Toezegging 7 (9-4-2019) Aannak vliegenoverlast en communicatie richting burgers
Burgemeester Leers zegt toe:
Samen met de provincie er alles aan te doen om de vliegenoverlast te beëindigen en alle communicatie
hieromtrent op de voorpagina van de website te plaatsen.

5.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 11-3-2019; Gemeenteblad 2019/22

De raad besluit unaniem en zonder hoofdeliike stemming:
De besluitenlijst van de raadsvergadering van 11-3-2019; Gemeenteblad 2019/22 vast te stellen, met dien
verstande dat de vermelding dinsdag 11 maart wordt gewijzigd in maandag 11 maart.

6.

Vaststellen A(kkoord)stuk

Toezegging 8 (9-4-20191 Financiering zonnepanelenproiect
Wethouder Houben zegt toe:
mbt tot de financiering van het zonnepanelenproject Parkstad uit te zoeken of er sprake is van een renterisico
voor de gemeente.
6.1 2e Tranche zonnepanelentraject Parkstad; Gemeenteblad 2018/58
De raad besluit unaniem en zonder hoofdeliike stemming:
1. Het budget voor het zonnepanelenproject Parkstad met € 3 miljoen op te hogen naar totaal € 6 miljoen. De
financiering hiervoor organiseren door het aangaan van een lening door B&W, bij een nog nader te bepalen bank.
2. De verordening zonnepanelenproject parkstad gemeente Brunssum 2016 in te trekken
3. De verordening zonnepanelenproject parkstad gemeente Brunssum 2018 vast te stellen

8. Voortijdig in eigendom nemen van de locatie Rombouts (Schoolstraat 16a te
Brunssum); Gemeenteblad 2019/11 (versie 2)
Toezegging 9 (9-4-20191 Invulling locatie Rombouts
Wethouder Houben zegt toe:
De raad periodiek op de hoogte te houden over de stand van zaken mbt invulling van de locatie Rombouts.
De raad besluit, met dien verstande dat de fractie Lijst Borger en de heer Claessen worden geacht te hebben
tegengestemd:
A. Akkoord te gaan met het in eigendom verkrijgen van het (school)gebouw met bijbehoren plaatselijk bekend
Romboutscollege aan de Schoolstraat 16 te Brunssum (kadastraal bekend Brunssum B 6985) per 1-8-2019 voor
de resterende boekwaarde van de openbare bibliotheek ad. € 770.000,—: te activeren met een afschrijvingstermijn
van 30 jaar. Hieruit voortvloeiende kapitaalslasten zijn onderdeel van de financiële consequenties.
B. In te stemmen met de daarover met schoolbestuur LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) overeengekomen
overdrachtsvoorwaarden;
C. Daartoe met schoolbestuur LVO een intentie- en overdrachts/koopovereenkomst te sluiten;
D. Om de door de gemeente, schoolbestuur LVO en SOBB gesloten raamovereenkomst uit 2007 te ontbinden;
E. Uitgaande van continuering huidig gebruik van het gebouw de daaraan verbonden financiële consequenties
Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssum 9 april 2019
Pagina 3

voor het kalenderjaar 2019 ad. € 164.400,- mee te nemen in de programmarapportage 2019 en primair te dekken
de reserve decentralisatie Onderwijshuisvesting
F. Uitgaande van huidig gebruik van het gebouw de daaraan verbonden jaarlijkse financiële consequenties van
€ 343.000,- voor het kalenderjaar 2020 in de begroting op te nemen en te dekken uit de reserve decentralisatie
Onderwijshuisvesting;
G. Uitgaande van huidig gebruik van het gebouw de daaraan verbonden jaarlijkse financiële consequenties van
€ 234.000,- vanaf het kalenderjaar 2021 te dekken uit de reserve decentralisatie Onderwijshuisvesting
H. Vanaf 2022 de jaarlijkse financiële consequenties structureel in de begroting op te nemen.
De gemeente stelt zich als doel om na overname van het gebouw, het gebruik ervan te optimaliseren en te
concentreren om de exploitatiekosten te verlagen. Alle bedragen zijn op prijspeil 2019 en niet geïndexeerd.
Motie “Exploitatie schoolgebouw Romboutscollege” van de fractie VVD
Overwegende dat:
Het behoud van voortgezet onderwijs door de gehele raad van Brunssum via een motie van 13-11-2018
“Behoud Voortgezet Onderwijs” raad breed is aangenomen.
Met het vroegtijdig in eigendom overnemen van de locatie Rombouts een hele belangrijke randvoorwaarde
is ingevuld ten behoeve van het behoud van voortgezet onderwijs.
Door deze overname de gemeente verantwoordelijk wordt voor het beheer van het gebouw, dat bij
overname een negatieve exploitatie kent vanwege leegstand, waarvoor de gemeente als eigenaar
verantwoordelijk is.
Er zo snel mogelijk in de verdere invulling en het opheffen van de leegstand van het gebouw moet worden
voorzien om de negatieve exploitatie terug te dringen of weg te werken.
Hierbij het ondernemerschap en creativiteit naar oplossingen moet worden gezocht, waarbij hulp van
buitenaf per definitie welkom is.
Verzoekt het college:
Om nog voor de zomervakantie 2019 met een plan naar de raad te komen dat voorziet in het terugdringen,
dan wel wegwerken van de negatieve exploitatie.
De motie wordt verworpen, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen. PAK. BCD en Lijst Borger
worden geacht te hebben tegengestemd.
Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor een pauze (21.53 - 22.08 uur)
Voorstel van Orde de vergadering schorsen na agendapunt 7; de vergadering sluiten om 23.00 uur of de moties
vreemd aan de orde van de dag doorschuiven naar een volgende vergadering.
Agendapunt 7 wordt vandaag behandeld en de beide moties vreemd aan de orde van de dag, agendapunten 9a en
9b, worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 mei.

7. Maatschappelijke voorziening Treebeek;
Gemeenteblad 2019/16
Toezegging 10 f9-4-2019f Exploitatie overeenkomst maatschappelijke voorziening Treebeek
Wethouder Palmen zegt toe:
De definitieve exploitatie overeenkomst voor de maatschappelijke voorziening Treebeek ter inzage te leggen
voor de raad.
De raad besluit unaniem en zonder hoofdeliike stemming vast te stellen:
Een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 2.150.000,-;
Het instellen van een bestemmingsreserve Maatschappelijke voorziening Treebeek.
Ter dekking van de kapitaallasten van deze investering zullen de jaarlijkse lasten ten laste worden gebracht
van deze bestemmingsreserve. De beschikbare reserves ten behoeve van dit project zullen worden gestort in
deze bestemmingsreserve, evenals het uiteindelijke saldo van de GREX Masterplan Treebeek.
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9.

Inlichtingen artikel 43 brieven

Er zijn geen vragen gesteld over artikel 43 brieven.
Conform voorstel van Orde schuiven de agendapunten 9a en 9b door naar de raadsvergadering van 21 mei.

10.

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.

11-

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op 9 april 2019 om 22.50 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d.

2 1 MEI 2019
griffier,

i.M. Leers

P. Peters
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