BESLUITENLIJST
VAN DE
OPENBARE VERGADERING
VAN DE RAADSCOMMISSIE MIDDELEN
VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM
GEHOUDEN OP
DINSDAG 11 JUNI OM 21.105 UUR
IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM
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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen, gehouden op dinsdag 11 juni 2019 om
21:15 uur in de raadzaal van het bestuurscentrum. Voorafgaand vergadert de raadscommissie Burgerzaken.
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 MIDDELEN:
Voorzitter:

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

Burger-commissieleden:

Mw. C.O. Helder (BBB Lijst Palmen)
Dhr. N. Renkens (PAK)
Dhr. M.S.R. Mevis (VVD)
Dhr. H.G. Schoenmakers (BCD)
Dhr. T.G.F. Lückers (Lijst Borger)
Mw. V.J.G.M. Braam (PvdA)
Dhr. G. van Breemen (CDA)
Dhr. R.J.A. Claessen (BBB Lijst Palmen)
Dhr. F.G. Joosten (VVD)
Dhr. G.M.E. Gerards (BCD)
Mw. K.E. Coenen (SP)
Dhr. D.H.M. Nowacki (PvdA)
Dhr. C.R.M. Claus (CDA)
Dhr. de Rijck en Dhr. Houben
Dhr. D.G.M.G. Franssen
Dhr. J. Demarteau, Mw. J. Joosten en Dhr. R. Zinken
Geen
Geen

Raadsleden:

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

Agendapunt 1: Opening
De voorzitter opent de vergadering om 21:50 uur.
Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst commissie Middelen 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 geen mededelingen van de portefeuillehouders
In het kader van de Passieve informatieplicht zijn geen vragen gesteld door raadsfracties:
Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen
Er is geen terugkoppeling.
Agendapunt 3: Het Gegevenshuis Jaarrekening 2018, bijgestelde begroting 2019, begroting 2020 en
meerjarenraming 2020-2023; Gemeenteblad 2019/46
Wethouder de Rijck beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door de heer Demarteau.
Toezegging 17 (11-6-2019) Informatie moment Gegevenshuis
Wethouder de Rijck zegt toe:
Middels een informatieavond of informatiebrief te informeren over het Gegevenshuis (o.a. werkwijze, innovatie)
daarbij rekening houdend met de vraag van de VVD fractie om inzicht te geven in de gerealiseerde kostenbesparing
voor Brunssum.
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De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:
Besluit:
De gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis" te berichten dat wordt ingestemd met de voorlopige jaarrekening
2018, de bijgestelde begroting 2019, de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 van "Het
Gegevenshuis".
De commissie adviseert unaniem het voorstel als “akkoordstuk” te behandelen in de raad.
Agendapunt 4:
Wethouder Houben beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door mevrouw Joosten.
Toezegging 18 (11-6-2019) diverse vragen BSGW
Wethouder Houben zegt toe:
De volgende vragen te (laten) beantwoorden:
Waarom is er geen voormelding gedaan in 2018?
Jaarrekening p. 24/25 m.b.t. ingebrekestelling: wat is het bedrag van het risico / waarom is het niet in te schatten?
Jaarrekening p. 12/13: welke beheermaatregelen worden genomen om te voorkomen dat risico’s zich voordoen?
De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:
Besluit:
De raad wordt voorgesteld niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 en de ontwerp meerjarenbegroting 2020
- 2024 en de BsGW de volgende zienswijze toe te sturen:
- 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,-. In de begroting 2018 was de hoogte van de post
onvoorzien € 70.000,-. 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 € 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.
De commissie adviseert met uitzondering van de fractie PAK het voorstel als “bespreekstuk” te behandelen in de
raad.
Agendapunt 5:
Wethouder Houben beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door de heer Zinken.
De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:
Besluit:
Het college definitief opdracht te geven de titel Fairtrade Gemeente aan te vragen.
De commissie adviseert unaniem het voorstel als “akkoordstuk” te behandelen in de raad.
Agendapunt 4: Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.18 uur.
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