BESLUITENLIJST
VAN DE
OPENBARE VERGADERING
VAN DE RAADSCOMMISSIE BURGERZAKEN
VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM
GEHOUDEN OP
DINSDAG 7 MEI OM 19.35 UUR
IN DE BURGEMEESTER QUINT ZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM
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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Burgerzaken, gehouden op dinsdag 7 mei 2019
om 19:35 uur in de burgemeester Quint zaal van het bestuurscentrum. Voorafgaand vergadert de raadscommissie
Middelen.
Parallel vergadert de raadscommissie Ruimte & Techniek en aansluitend de raadscommissie ABA in de raadzaal.
Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via de griffie.

AANWEZIG COMMISSIE BURGERZAKEN:
Voorzitter:

Mw. M.E.J. Baten-Werink (Lijst Borger)

Burger-commissieleden:

Mw. P.P.T. Dohmen (BBB Lijst Palmen)
Mw. V. Hermans (PAK)
Mw. S.L.F. Gulpen (VVD)
Dhr. J.G. Schoenmakers (BCD)
Mw. H.J.M. Peters (Lijst Borger)
Mw. H.J. Smeets (PvdA)
Mw. I.S. Plas (CDA)
Dhr. L.J.H. Snackers (BBB Lijst Palmen)
Dhr. J.H.J. Janssen (PAK)
Dhr. F.G. Joosten (VVD)
Dhr. G.M.E Gerards (BCD)
Mw. K.E. Coenen (SP)
Dhr. D. Nowacki (PvdA)
Dhr. C.R.M. Claus (CDA)
Dhr. C.J.C.P. de Rijck, dhr. H.J. Janssen, dhr. S.J.H. L’Espoir
Dhr. D.G.M.G. Franssen
Mw. S. Kerkhove, mw. E. Mulleneers, dhr. N. Meijers, mw. I. Tuijn, dhr. T.
Peters, dhr. M. Akkermans.
Dhr. Smeijsters en mw. Raets (ISD BOL)
Geen

Raadsleden:

College:
Notulist:
Ambtelijke ondersteuning:
Externe ondersteuning:
Participanten:

Agendapunt 1: Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:25 uur.
Voorstel van orde: agendapunt 10 Toekomstscenario’s bibliotheek Brunssum agenderen als agendapunt 3.
Commissie akkoord.
Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst d.d. 26-3-2019
De besluitenlijst van 26 maart 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 15-3-2019 en 23-4-2019)
De toezeggingenlijst met de nummers 5, 4, 1 (2019) en 50 (2017) is akkoord. De toezeggingen worden als afgedaan
beschouwd.
Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht
In het kader van de actieve informatieplicht zijn er op dit moment geen mededelingen van portefeuillehouder de
Rijck. Portefeuillehouder L’Espoir sluit later aan en zal dan informeren.
In het kader van de Passieve informatieplicht zijn geen vragen gesteld door raadsfracties.
Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen
Er is geen terugkoppeling.
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Agendapunt 3: Toekomstscenario's bibliotheek Brunssum; Gemeenteblad 2019/24
Wethouder de Rijck beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door mevrouw Kerkhove.
De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:
Besluit:
1. In te stemmen met scenario 5, te weten fusie met bibliotheek Kerkrade, onder voorbehoud van instemming door de
Raad
van Toezicht van de bibliotheek Kerkrade en SOBB, aan de hand van het nader onderzoek.
2. De kosten van scenario 5 in principe ad. € 484.000,00 structureel beschikbaar stellen aan SOBB vanaf 2020. Dit
betekent
aan meerkosten ten opzichte van de huidige begroting ad. € 89.000,00 structureel per jaar (excl. incidentele
investeringen
en excl. indexering) en dit in de meerjarenbegroting meenemen bij de 2e begrotingswijziging 2019.
3. In overleg met de beoogde fusiepartners de randvoorwaarden opstellen waaronder de samenwerking tot stand gaat
komen.
4. Indien scenario 5 niet haalbaar blijkt, dan instemmen met scenario 3, incl. financiële consequenties (+ € 30.000,00
ten
opzichte van scenario 5).
5. Voor 2019 een aanvullend subsidiebedrag 2019 van € 65.000,000 beschikbaar te stellen aan SOBB (excl.
incidentele
investeringen). Dit bedrag meenemen bij de 2e begrotingswijziging 2019.
6. Voor de incidentele investeringen jaarlijks een aanvullend subsidiebedrag verstrekken van € 15.000,00 voor de
kapitaalslasten (over een periode van 10-13 jaar) en dit bedrag verwerken in de gemeentebegroting 2020 en volgende
jaren.
Toezegging 11 (7 mei 2019): informeren over voortgang bibliotheek
Wethouder de Rijck zegt toe:
regelmatig te informeren over de voortgang van de fusie bibliotheek, specifiek de samenwerkingsvoorwaarden.
De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Bespreekstuk” te behandelen in de raad.
Voorstel van orde: agendapunt 10 ISD BOL agenderen als agendapunt 4.
Commissie akkoord.
Agendapunt 4: ISD BOL Jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 ev; Gemeenteblad 2019/23
Wethouder Janssen beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door de heer T. Peters (ambtelijke organisatie) en
mevrouw Raets en de heer Smeijsters (ISD BOL).
De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:
Besluit:
a.) kennis te hebben genomen van betreffende stukken;
b.) bijgaande zienswijze af te geven.
De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad.
Mevrouw T. Peeters (Lijst Borger) verlaat de vergadering.
Wethouder L’Espoir laat in het kader van de actieve informatieplicht weten dat;
Motie noodmap: de noodmap is ook in de veiligheidsregio besproken. Daar wil men eerst de evaluatie van de
gemeente Heerlen afwachten om vervolgens een besluit te kunnen nemen. Brunssum kan hier op wachten of nu al
zelfstandig een noodmap uitbrengen in beperkte oplage.
Commissie: BCD voor direct uitvoeren, overige fracties voor wachten op veiligheidsregio.
Brief aan de raad 97/2018 plaatsing scootmobielen Nooderkroon: stand van zaken
Vaccinatie: stand van zaken.
Agendapunt 5: WOZL 1-ste begrotingswijziging 2019; Gemeenteblad 2019/14
Wethouder Servie L’Espoir beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door mevrouw E. Mulleneers de heer M.
Akkermans.
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De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:
Besluit:
1. Instemmen met de 1e begrotingswijziging GR WOZL 2019 en dit te communiceren aan de GR WOZL met
bijgaande brief.
2. Het geschetste begrotingsbeeld meenemen door € 300.000 af te ramen in de 1e bestuursrapportage 2019 van
Brunssum én te verwerken in de meerjarenraming.
De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad.
Agendapunt 6: WOZL jaarrekening 2018 en begroting 2020 en meerjarenraming; Gemeenteblad 2019/26
Wethouder Servie L’Espoir beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door mevrouw E. Mulleneers en de heer
M. Akkermans.
De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:
Besluit:
1. Kennisnemen van de jaarrekening 2018 GR WOZL
2. Instemmen met de begroting 2020 GR WOZL, inclusief meerjarenraming 2021-2023 met de volgende zienswijze:
"Ten aanzien van de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de GR WOZL constateert de gemeenteraad
dat de
budgettaire ontwikkeling in hoge mate wordt beïnvloedt door het al dan niet optreden van de benoemde risico's.
In dit kader verzoekt de gemeenteraad om actief te worden geïnformeerd over de ontwikkelingen hierin."
3. Het Algemeen Bestuur van GR WOZL hiervan op de hoogte stellen met bijgevoegde antwoordbrief
4. Het resultaat van de begroting 2020, ad €444.786 mee te nemen in de 1e bestuursrapportage 2019 en meerjarig te
verwerken.
De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad.
Agendapunt 7: WSP 1-ste begrotingswijziging 2019; Gemeenteblad 2019/13
Wethouder Servie L’Espoir beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door mevrouw E. Mulleneers de heer M.
Akkermans.
De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:
Besluit:
1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging GR WSP 2019 en dit te communiceren aan de GR WSP met
bijgaande
brief.
2. Het geschetste begrotingsbeeld mee te nemen, door €123.00 af te ramen via de 1e bestuursrapportage 2019 van
Brunssum en ook in de meerjarenraming te verwerken.
De commissie adviseert unaniem/ het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad.
Agendapunt 8: WSP jaarrekening 2018 en begroting 2020 en meerjarenraming; Gemeenteblad 2019/27
Wethouder Servie L’Espoir beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door mevrouw E. Mulleneers de heer
M.Akkermans.
De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:
Besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van GR WSP
2. In te stemmen met de begroting 2020 en meerjarig 2023 met de volgende zienswijze:
"Ten aanzien van de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de GR WSP constateert de gemeenteraad dat
de
budgettaire ontwikkeling in hoge mate wordt beïnvloed door het al dan niet optreden van de benoemde risico's. In dit
kader
verzoekt de gemeenteraad om actief te worden geïnformeerd over de ontwikkelingen hierin."
3. Het Algemeen Bestuur van GR WSP te informeren over uw besluit met bijgevoegde antwoordbrief
4. De effecten van de jaarrekening 2018 mee te nemen in de 2e Bestuursrapportage en de effecten van de begroting
2020 en
meerjarig op te nemen in de 1e Bestuursrapportage.
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De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad.
Track 9
Agendapunt 9: Omnibuzz Jaarstukken 2018, 1-ste begrotingswijziging 2019 en begroting 2020;
Gemeenteblad 2019/31
Wethouder L’Espoir beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door de heer M. Akkermans en N. Meijers.
De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:
Besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 en geen zienswijze in te dienen,
2. Kennis te nemen van begrotingswijziging 2019-1 en geen zienswijze in te dienen,
3. Kennis te nemen van de begroting 2020-2023 e.v. en geen zienswijze in te dienen.
De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad.
Agendapunt 10: Regionale subsidie informele zorg; Gemeenteblad 2019/4
Wethouder L’Espoir beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door de heer N. Meijers en mevrouw I. Tuin.
De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:
Besluit:
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen op grond van artikel 1, lid 2, van de Wet
gemeenschappelijke regelingen voor het treffen van de gemeenschappelijke regeling "Bestuursovereenkomst
samenwerking informele steun" tussen de gemeenten Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld met
ingang van 1-1-2019.
De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad.
Agendapunt 11: Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur.
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