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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Burgerzaken, gehouden op dinsdag 11 juni 2019
om 19:00 uur in de raadzaal van het bestuurscentrum. Aansluitend vergadert de raadscommissie Middelen.
Parallel vergadert de raadscommissie Ruimte & Techniek en aansluitend de raadscommissie ABA in de
burgemeester Quint zaal.
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)
Mw. K.E. Coenen (SP)
Dhr. D. Nowacki (PvdA)
Dhr. H.J. Janssen, dhr. S.J.H. L’Espoir
Dhr. D.G.M.G. Franssen
Mw. E. Mulleneers, mw. I. Tuijn, dhr. T. Peters
Dhr. Smeijsters en mw. Raets (ISD BOL), dhr. Tillaer (KBL), Dhr F. Bovens
en mw. M. Dreessen (GGD).
Geen

Raadsleden:

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

Agendapunt 1: Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:03 uur.
Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst commissie Burgerzaken d.d. 7-5-2019
De besluitenlijst van 7 mei 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 24-4 en 29-5-2019)
De toezeggingenlijst met de nummers 2, 6, 7, 12 (2019), 41 (2017) en 105 (2015) is akkoord. De toezeggingen
worden als afgedaan beschouwd.
Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht
In het kader van de actieve informatieplicht zijn er mededelingen van portefeuillehouder L’Espoir:
VNG actie inzake meer geld jeugd, gemeenten Zuid Limburg inzake meer geld Veilig Thuis, nominatie door
inspectie en nieuwe regeling chronisch zieken.
En van portefeuillehouder Janssen: financiële ontwikkelingen binnen jeugd, BUIG en mogelijke gevolgen mei
circulaire.
In het kader van de passieve informatieplicht zijn geen vragen gesteld door raadsfracties.
Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen
Er is geen terugkoppeling.
Agendapunt 3: ISD BOL 1e Berap 2019; Gemeenteblad 2019/44
Wethouder Janssen beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door de heer T. Peters (ambtelijk), de heer
Smeijsters en mevrouw Raets (ISD BOL).
De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:
Besluit:
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a.) Kennis te hebben genomen van de 1e Bestuursrapportage 2019 ISD BOL;
b.) af te zien van het afgeven van een zienswijze aan ISD BOL.
De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad.
Agendapunt 4: Initiatiefvoorstel SP "Eigen bijdrage vrij voor begeleiding en dagbesteding"; Gemeenteblad
2019/49
Mw. Coenen beantwoordt de gestelde vragen.
Het initiatiefvoorstel wordt geagendeerd voor behandeling in de raad.
Besluit:
De eigen bijdrage voor de begeleiding en met ingang van 1 juli 2019 af te schaffen
Agendapunt 5: KBL jaarrekening 2018, 1e begrotingswijziging 2019, begroting 2020 incl. meerjarenraming;
Gemeenteblad 2019/28
Wethouder Servie L’Espoir beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door mevrouw E. Mulleneers (ambtelijk)
de heer van den Tillaer (KBL).
De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:
Besluit:
1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 GR KBL, inclusief meerjarig 2021-2023
met de volgende zienswijze: 'Gezien het ontwikkelen van een nieuwe financieringssystematiek en de aannames in de
gemeentelijke bijdrage voor 2019 en 2020 de aangesloten gemeenten tijdig te informeren over wijzigingen in de
bedrijfsvoering en andere ontwikkelingen die leiden tot substantiële financiele aanpassingen' en dit besluit kenbaar
maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR KBL met bijgevoegde brief
2. Kennis nemen van de jaarrekening 2018 van GR KBL.
De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad.
Agendapunt 6: GGD Begroting 2020, 2e begrotingswijziging 2019 en jaardocument 2018; Gemeenteblad
2019/32
Wethouder Servie L’Espoir beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door mevrouw I. Tuin (ambtelijk), de heer
F. Bovens en mevrouw M. Dreessen (GGD).
De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:
Besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de GGD Zuid-Limburg;
2. Als zienswijze kenbaar te maken dat de gemeente Brunssum instemt met de begroting 2020 van de
gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg;
3. Als zienswijze kenbaar te maken dat de gemeente Brunssum instemt met het meerjarenperspectief 2020-2023 van
de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg;
4. Als zienswijze kenbaar te maken dat de gemeente Brunssum instemt met de 2e begrotingswijziging 2019 van de
gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg;
5. Op te nemen in de zienswijze dat de raad zijn zorgen over de financiële tekorten bij Veilig Thuis uitspreekt.
De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad.
Agendapunt 7: Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.44 uur.
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