Vastgestelde openbare besluitenlijst collegevergadering van 16-04-2019
Informatie voor de Pers: voor informatie over onderstaande besluiten kunt u contact opnemen met afdeling
Bestuurszaken van de gemeente Brunssum, 045-5278633, voorlichting@brunssum.nl
Onderwerp:
Nr.
1.

Dienst/Registratienummer
Concept interne besluitenlijst
collegevergadering van 9 april 2019

Het College heeft besloten:
Het college heeft besloten:
De concept interne besluitenlijst
collegevergadering van 9 april 2019 vast te
stellen.

Informatie:
Informatiemanagement
896816
Y. Arnoldussen-Schors
yvonne.arnoldussen@brunssum.nl
045-5278543
G. Leers

2.

Verantwoording Informatiebeveiliging
2018 met de zelfevaluaties conform ENSIA
voor de DigiD en de Suwinet en de
zelfevaluatie voor de BAG en de BGT.
Vaststelling IT onderzoek van de
accountant over jaarrekening 2018
Informatie:
Bestuurszaken
892116
L.H. Dirkx
lucas.dirkx@brunssum.nl
045-5278527
C.J.C.P. de Rijck

3.

Jaardocumenten 2018 en begroting 2020 en
eerste begrotingswijziging 2020 van de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Brieven
aan de raad nrs. 21 en 22
Informatie:
Bestuurszaken
896244
A.C.H. de Jong
marian.de.jong@brunssum.nl
045-5278653
G.B.M. Leers

* In te stemmen met de concept
raadsinformatiebrief "Verantwoording
Informatiebeveiliging en Privacy 2018" en de
verantwoording aan de raad middels bijgesloten
collegeverklaring (896961). Tevens worden de
rapportages van de zelfevaluaties van de BAG
(896947), de BGT (896954) , het B&W voorstel
en de assurancerapportage ENSIA 2018 DigiD en
Suwinet (896574) aan de raadsinformatiebrief
toegevoegd;
* In te stemmen met de evaluatie van het
Informatiebeveiligingsplan 2018-2019 (896464);
* In te stemmen met de IT-rapportage van de
accountant ihkv de jaarrekeningcontrole 2018
(896476).
1. Portefeuillehouder wnd. burgemeester Leers te
mandateren tot afhandeling van het voorstel
Jaardocumenten 2018 en begroting 2020 en eerste
begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio
Zuid-Limburg. Brieven aan de raad nrs. 21 en 22
voor het doorvoeren van kleine
onvolkomenheden;
2. In te stemmen met de jaarstukken 2018 van de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het MCC en de
bestemming van de resultaten;
3. In te stemmen met:
- de begroting 2020 van de Veiligheidsregio
Zuid-Limburg;
- de eerste begrotingswijziging 2020 van de
Veiligheidsregio onder de uitdrukkelijke
voorwaarde, dat de komende jaren een
fundamentele discussie met de gemeenten wordt
gevoerd over de toekomst van de brandweerzorg;
- de begroting van het MCC
en de raad voor te stellen dat ook te doen e.e.a.
conform concept-raadsvoorstel en -besluit.
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4.

Ontwerpbegroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2023 en
jaarstukken 2018 van de Stadsregio
Parkstad Limburg. Brief aan de raad nr. 30
Informatie:
Bestuurszaken
896948
A.C.H. de Jong
marian.de.jong@brunssum.nl
045-5278653
G.B.M. Leers

5.

Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 én jaarstukken 2018 van
de RUD Zuid-Limburg. Brieven aan de
raad nrs. 23 en 24
Informatie:
Bestuurszaken
897126
A.C.H. de Jong
marian.de.jong@brunssum.nl
045-5278653
G.B.M. Leers

6.

Uitvoeringsregels leerlingenvervoer 2019
gemeente Brunssum
Informatie:

Het College heeft besloten:

- Portefeuillehouder wnd. burgemeester Leers te
mandateren tot afhandeling van het voorstel
Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming
2021-2023 en jaarstukken 2018 van de Stadsregio
Parkstad Limburg voor het doorvoeren van kleine
onvolkomenheden;
- Het college wenst een beter gebruik te maken
van de beschikbare capaciteit zowel kwalitatief
als kwantitatief bij de Stadsregio Parkstad
Limburg;
- Het college wenst aandacht voor de motie van
11 maart 2019 inzake energietransitie;
- In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 en
de meerjarenraming 2021-2023 van de Stadsregio
Parkstad Limburg, en de raad voor te stellen om
dat bij wijze van zienswijze ook te doen, maar
daarbij nadrukkelijk op te merken, dat bij de
voorgenomen takendiscussie in relatie tot het
aflopen van IBA en een hernieuwde economische
samenwerking Zuid-Limburg alsook de
gesprekken over herijking van de samenwerking
in Parkstad, de financiële risico's in kaart worden
gebracht e.e.a. conform concept-raadsvoorstel en
-besluit.
1. Portefeuillehouder wnd. burgemeester Leers te
mandateren tot afhandeling van het voorstel
Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming
2021-2023 en jaarstukken 2018 van de RUD
Zuid-Limburg. Brieven aan de raad nrs. 23 en 24
voor het doorvoeren van kleine
onvolkomenheden;
2. In te stemmen met de begroting 2020 en de
meerjarenbegroting 2021-2023 van de RUD ZuidLimburg, en de raad voor te stellen dat bij wijze
van zienswijze ook te doen conform conceptraadsvoorstel en -besluit; de in 2020 door
Brunssum te betalen bijdrage sluit aan op de
gemeentelijke ramingen;
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018
RUD Zuid-Limburg en het voorstel van teruggave
van het positief resultaat aan de deelnemers. Voor
Brunssum betreft het €4.690,-.
De 'Uitvoeringsregels leerlingenvervoer 2019
gemeente Brunssum' vast te stellen.
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Het College heeft besloten:

Maatschappelijke ontwikkeling
882637
N. Wetzels
natasja.wetzels@brunssum.nl
045-5278534
P.M.J. Houben

7.

Begeleide Omgangsregeling niveau 1
(BOR1) 2019, Humanitas afdeling
Maastricht-Heuvelland
Informatie:
Maatschappelijke ontwikkeling
887185
J. Lambregts
jose.lambregts@brunssum.nl
H. Janssen

8.

Besluitvorming toekomstscenario's
bibliotheek Brunssum
Informatie:
Maatschappelijke ontwikkeling
894967
S.J. Kerkhove
simone.kerkhove@brunssum.nl
045-5278664
C.J.C.P. de Rijck

- Vaststelling van de
dienstverleningsovereenkomst Begeleide
Omgangsregeling niveau 1 (BOR1) 2019;
- Het hoofd van de afdeling Maatschappelijke
Ontwikkeling te mandateren om de overeenkomst
aan te gaan middels bijgevoegd begeleidend
schrijven.

Portefeuillehouder wethouder De Rijck te
mandateren tot afhandeling van het voorstel
Besluitvorming toekomstscenario's bibliotheek
Brunssum voor het doorvoeren van tekstuele
aanpassingen.
In te stemmen met het Raadsvoorstel, waarin de
gemeenteraad wordt verzocht om als volgt te
besluiten:
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 ad. in principe
€ 484.000,- structureel beschikbaar te stellen aan
SOBB. Dit betekent aan meerkosten ten opzichte
van de huidige begroting ad. € 89.000,structureel per jaar vanaf 2020 (excl. incidentele
investeringen en excl. indexering) en dit in de
meerjarenbegroting meenemen bij de 2e
begrotingswijziging 2019;
3. In overleg met beoogde fusiepartners
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,- ten opzichte van
scenario 5);
5. Voor 2019 een aanvullend subsidiebedrag 2019
van € 65.000,- beschikbaar te stellen aan SOBB,
waardoor het subsidiebedrag 2019 wordt bepaald
op maximaal € 514.500,- conform scenario 3
(excl. incidentele investeringen). Dit bedrag
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Het College heeft besloten:
meenemen bij de 2e begrotingswijziging 2019;
6. Voor de incidentele investeringen jaarlijks een
aanvullend subsidiebedrag verstrekken van
€ 15.000,- voor de kapitaalslasten (over een
periode van 10-13 jaar) en dit bedrag verwerken
in de gemeentebegroting 2020 en volgende jaren;
7. Wethouder Houben heeft niet deelgenomen aan
de beraadslagingen en zich onthouden van
stemming.

9.

Jaarrekening 2018, begroting 2020 incl.
meerjarenraming GR WOZL
Informatie:
Maatschappelijke ontwikkeling
894141
E. Mulleneers
ellen.mulleneers@brunssum.nl
045-5278536
S.J.H. L'Espoir

10. Jaarrekening 2018, begroting 2020 incl.
meerjarenraming GR WSP
Informatie:
Maatschappelijke ontwikkeling
894144
E. Mulleneers
ellen.mulleneers@brunssum.nl
045-5278536
S.J.H. L'Espoir

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van
GR WOZL en deze ter informatie doorleiden naar
uw raad;
2. Uw raad te adviseren in te stemmen met de
begroting 2020 en meerjarig 2020-2023 en 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 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 resultaat van de begroting 2020, ad.
€ 444.786,- mee te nemen in de 1e
Bestuursrapportage en meerjarig te verwerken.
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van
de GR WSP en deze ter informatie door te leiden
naar uw raad;
2. Uw raad te adviseren in te stemmen met de
begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023
GR WSP 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. Uw raad te adviseren 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 1 e
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Het College heeft besloten:
Bestuursrapportage.

11. Jaarrekening 2018, de eerste begrotingswijziging 2019-1 en de begroting 2020 met
het meerjarenperspectief 2021-2023
Omnibuzz
Informatie:
Maatschappelijke ontwikkeling
896679
N.C.P. Meijers
niels.meijers@brunssum.nl
045-5278446
S.J.H. L'Espoir

12. Aanvraag omgevingsvergunning met de
Wabo (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht) activiteit 'kappen' voor
het kappen van 3 bomen (Noorse esdoorns),
staande op de algemene begraafplaats aan
de Heufstraat, te Brunssum
Informatie:
Publieksdiensten
895434
L. Raets
lei.raets@brunssum.nl
045-5278637
G.B.M. Leers

13. Uitnodigingenlijst geagendeerd voor de
B&W-vergadering van 16 april 2019
Informatie:
Bestuurszaken
897327
W. Gubbels
wilma.gubbels@brunssum.nl
045-5278592
G.B.M. Leers

1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de
jaarrekening 2018, de eerste begrotingswijziging
2019 en de begroting 2020 met het
meerjarenperspectief 2021-2023;
2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel
"jaarrekening 2018, begrotingswijzing 2019-1 en
de begroting 2020 met het meerjarenperspectief
2021-2023" ter behandeling in de vergadering van
de gemeenteraad d.d. 21 mei 2019 en de
commissie d.d. 7 mei 2019.
a) De gevraagde omgevingsvergunning met de
Wabo (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht) activiteit 'kappen' voor het
kappen van 3 bomen (Noorse esdoorns), staande
op de algemene begraafplaats aan de Heufstraat te
Brunssum, te verlenen;
b) Een herplantverplichting op te leggen voor 3
loofbomen van de 1e grootte in de minimale
handelsmaat 14/16 (dit is de stamomtrek in cm.
op 1,2m boven maaiveld) te planten in het jaar
2019 of 2020;
c) Het Hoofd van de afdeling Publieksdiensten
het mandaat te verlenen alle verdere
correspondentie af te handelen.
Wie van de collegeleden naar welke activiteit gaat
en wat ter representatie wordt aangeboden.

