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Geachte heer/mevrouw,
In uw brief verzoekt u om tijdig vóór 27 juni de zienswijze ten aanzien van de begroting 2020 en
de meerjarenbegroting 2020 – 2024 van de BsGW kenbaar te maken.
Aangezien onze raad op 25 juni vergadert stuur ik u nu het concept raadsvoorstel en het conceptbesluit toe, waar ons college onlangs mee ingestemd heeft.
Zienswijze gemeente Brunssum
De raad van de gemeente Brunssum stemt niet in met de ontwerpbegroting 2020 en de ontwerp
meerjarenraming 2020-2024.
Ter toelichting het volgende:
Proceskosten:
Voorgesteld wordt niet in te stemmen met een verhoging van de proceskosten naar € 2 miljoen
maar handhaving van de proceskosten op het huidige niveau van € 1,3 miljoen. De BsGW
verwacht dat er nog meer burgers bezwaar gaan indienen maar wij zien geen redenen om
vooruitlopend daarop, het budget voor de proceskosten nu al te verhogen.
Post onvoorzien:
Voorgesteld wordt in te stemmen met een verhoging van de huidige post onvoorzien van €70.000,tot € 100.000,-. i.p.v. de door de BsGW voorgestelde verhoging tot € 230.000,-. Argument voor
een gedeeltelijke verhoging is de gewijzigde manier van begroting voor 2020. Naast alle voorziene
ontwikkelingen en risico’s heeft de BsGW in de ontwerpbegroting 2020 ook rekening gehouden
met ontwikkelingen en risico’s waarvan de effecten nog een mate van onzekerheid hebben.

Weerstandsvermogen:
Het weerstandsvermogen is voor 2020 opnieuw berekend. Brunssum is van mening dat een GR
enkel hoeft te beschikken over een beperkt weerstandsvermogen om kleine schommelingen en
tegenvallers op te kunnen vangen. Door het indexeren van de kosten wordt het risico op
overschrijding al beperkt.
Verder ontvangen wij graag een toelichting op het bedrag van de frictiekosten van € 480.000,- dat
is opgenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. Naar onze mening hoort dit bedrag
thuis onder de financiële afwikkeling van het Ondernemingsplan.
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