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Met een frisse blik vooruit !  

Beste inwoner van Brunssum, voor je ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Brunssum voor 
de periode 2018-2022. 
In dit document willen we je vertellen waar we als CDA Brunssum voor staan en gaan. 
We maken keuzes voor jouw toekomst; een moeilijke maar ook uitdagende opdracht. 
Geef ons je stem zodat we samen met een frisse blik vooruit kunnen! 
 

Ons nieuwe campagneteam, een frisse groep die vooruit wil met Brunssum! 
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Ons Brunssum… 

Voel jij dat ook? Wij lopen er niet zo mee te koop, maar wij zijn trots op Brunssum. Hier 
voelen we ons thuis en dat willen we graag delen. Brunssum geeft je de ruimte om dingen 
te doen die belangrijk voor je zijn! 
 
Dat maakt Brunssum tot een prettige plek om te leven, een plek waarin mensen voor 
elkaar van betekenis zijn. CDA Brunssum heeft oog voor Brunssum en voor jou. We willen 
dat  iedereen zich gezien en gehoord voelt. Jong of oud , arm of rijk, we hebben oog voor 
je.  
 
In de afgelopen jaren hebben we door onze politieke keuzes bijgedragen aan de groei en 
bloei van Brunssum. Wij boden ruimte voor zelfontplooiing, ondernemerschap en 
burgerinitiatieven. Tegelijkertijd hielden we oog voor elkaar en het milieu en kwamen we 
op voor kwetsbare mensen. 
 
Ook de komende jaren willen we een waardevolle bijdrage leveren aan ons prachtige 
Brunssum. Ons werk is nog niet af. Als je zorg ontvangt, op zoek bent naar een baan, al 
tijden wacht op een huurhuis of met heel weinig geld moet rondkomen, dan weet je dat 
het nodig is dat we ons volle aandacht voor jouw specifieke situatie blijven inzetten. 

Wij zijn trots op Brunssum, jij toch ook? 
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Waar staan we voor?  

CDA Brunssum is betrouwbaar en respecteert andere meningen. We nemen 
beargumenteerde besluiten en zijn voortdurend op zoek naar een goede balans tussen 
belangen. We maken onze afwegingen op basis van gevoel en verstand!  
 
CDA Brunssum is een politieke partij die zich laat inspireren door vertrouwde christelijke 
waarden. Je leeft niet alleen voor jezelf. Je hebt oog voor je naasten, je bent steeds op 
zoek naar menswaardige oplossingen voor problemen. Daarbij heb je de plicht om deze 
aarde goed door te geven aan de volgende generaties en daardoor kijk je bij het oplossen 
van vraagstukken ook steeds verder dan vandaag.  
 
Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Onze lijst wordt aangevoerd door 
6 energieke mensen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan Brunssum. Zij zijn 
allemaal verbonden aan het verengingsleven, instellingen en instanties in Brunssum. Zij 
weten goed wat er speelt. Door op CDA stemmen geef je politiek Brunssum onze nieuwe 
frisse blik en die heeft Brunssum hard nodig! 
 
 
 

  

We kijken wat er goed gaat in Brunssum en gebruiken al 

dat goede als voorbeeld! 

 

 

We willen niet alleen vernieuwen maar ook onderhouden! 

 

We weten dat we het niet alleen kunnen en zijn gericht op 

verbinding! 

We laten het verleden rusten en kijken vooruit 

 

Met welke frisse blik kijken we? 
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Samen leven, samen 

zorgen 

Waarden en tradities zijn belangrijk voor onze samenleving. Veel mensen ervaren hun 
eigen leven als goed, maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. 
Hoffelijkheid op straat, respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander en niet altijd 
en overal het eigen belang vooropstellen: dat zijn waarden die al generaties lang worden 
doorgegeven. Waarden en tradities helpen ons om ons veilig te voelen in een onrustige 
wereld.  
 
Brunssum kent een eigen cultuur. Hierbij denken we aan onze monumentale gebouwen, 
de culturele gebruiken en kenmerkende feesten zoals bijvoorbeeld de Parade. Het CDA 
hecht in het bijzonder waarde aan ons religieus erfgoed. Cultuur is belangrijk voor ons 
Brunssumers! Het biedt immers naast ontspanning en vermaak punten van herkenning en 
houvast. Wij willen dat de gemeente een ondersteunende rol speelt bij het bewaren van 
deze vaste waarden voor Brunssum.  
 
CDA Brunssum vindt dat elk mens telt en dat iedereen zijn capaciteiten moet benutten om een 
maatschappelijke bijdrage te leveren.  In het overgrote deel van de gevallen lukt dat onze burgers 
op eigen kracht. Wanneer het niet lukt dan is ondersteuning en hulp van de gemeentelijke 
overheid een noodzaak. Onze kwetsbaren inwoners in Brunssum kunnen op ons rekenen. 
 
Als CDA Brunssum hebben in het verleden al aangetoond een belangrijke bijdrage te leveren aan 
dit sociale domein. Ook in de toekomst willen we de belangen van onze kwetsbare Brunssumers 
behartigen en ons inzetten voor een verantwoorde uitvoering van de sociale wetgeving. Hierbij 
moet je denken aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning , de Wet Gemeentelijke 
Schuldhulpverlening, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening. 

 
 
Welke rol zien wij daarbij voor de gemeente Brunssum:  
 
• Ga uit van de mogelijkheden en competenties van al onze Brunssumers.  

• Maak mensen verantwoordelijk voor hun eigen omgeving. Zorg ervoor dat iedereen een 

bijdrage kan leveren en trots kan zijn op Brunssum.  

• Bied zorg op maat,  liefst in de Brunssum zelf en passend bij de persoon en zijn leefomgeving.  

• Pak de regisseursrol bij de uitvoering van de jeugdzorg en houd goed de vinger aan de pols bij 

de uitvoering ervan. 

• Ondersteun activiteiten die zijn gericht op het overdragen van de Brunssumse cultuur en 

tradities.  

• Bied het religieus en cultureel erfgoed een vaste plaats in het beleid van de gemeente.  

• Ondersteun activiteiten uit de samenleving die zijn gericht op verbinding en ontmoeting 

tussen mensen.  
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• Stimuleer scholing op het gebied van kunst en cultuur. Omarm initiatieven als Klinkend 

Perspectief. Een project waarbij kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met de 

muziek.  

• Koester onze mantelzorger en geef hen ook de ondersteuning die ze nodig hebben. Ook 

wanneer ze zorgen voor iemand buiten onze gemeentegrenzen. 

• Laat jongeren kennis maken met de Duitse taal en - cultuur. Stimuleer uitwisselingen  en laat 

ook het verenigingsleven kennismaken en samenwerken met onze buren. 

• Ondersteun onze bibliotheek en stimuleer projecten waarin er gewerkt wordt aan het 

wegwerken van taalachterstanden en laaggeletterdheid.   

• Zoek actief naar herbestemmingen voor gebouwen, bijvoorbeeld onze leegstaande kerken,  

die niet langer hun oorspronkelijke functie (kunnen) vervullen.  
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Jong kunnen zijn en oud 

kunnen worden 

Gezinnen en families vormen het fundament van Nederland. We ontvangen en geven er 
liefde, toewijding en inzet. In tijden van tegenslag is familie vaak de plek waar we 
bescherming en ondersteuning vinden. We vieren er de mooiste momenten van het leven 
en delen er ons leed. Ouders en verzorgers hebben de mooie maar ook verantwoordelijke 
taak om op te voeden.  
 
Voor CDA Brunssum is elk gezin – in welke samenstelling dan ook – van waarde. In veel 
gezinnen nemen ook andere familieleden een belangrijke rol in: opa’s en oma’s die 
oppassen, of een tante die in lastige tijden bijspringt. De zorg in Nederland zou 
ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van deze mantelzorgers. Wij hebben 
daar grote waardering voor en voelen het als een plicht om hun zorg te ondersteunen en 
te vergemakkelijken.  
 
Helaas lukt het niet alle ouders om bij elkaar te blijven. (V)echtscheidingen komen nog te vaak 
voor. Voor de ouders is dat ingrijpend maar ook voor onze opgroeiende kinderen kunnen de 
gevolgen groot zijn. Zij doen het minder goed op school, zijn vaker agressief en gevoeliger voor 
depressiviteit. In Brunssum is de helft van alle jeugdhulpvragen gerelateerd aan echtscheidingen.  

 
 
Welke rol zien wij daarbij voor de gemeente Brunssum:  
 
• Opkomen op voor al onze  kinderen. Ouders moeten bij de gemeente terecht kunnen 

voor hulp en advies om een vechtscheiding te voorkomen. Wij bepleiten de 
mogelijkheid van opvoedondersteuning in moeilijke en makkelijke tijden.  

• Zorg voor een veilige en uitdagende leefomgeving waarin onze Brunssumse kinderen 
kunnen spelen en veilig opgroeien. Een goede inrichting van de openbare ruimte die 
buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk maakt is daarom essentieel.  

• Meer aandacht voor verkeersveiligheid met name in kinderrijke buurten en in de 
omgeving van (sport)parken en scholen. Tevens met als doel de zelfstandige mobiliteit 
van kinderen, door het bieden van veilige routes en oversteekvoorzieningen te 
vergroten. 

• Alertheid op de bereikbaarheid van ons centrum en andere openbare voorzieningen 
voor mensen met een scootmobiel of ander hulpmiddel. 

• Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals, speeltuinen, scouting en 
kindervakantiewerk moeten kunnen rekenen op medewerking van de gemeente. 

• Koester onze mantelzorger en ondersteun ze daar waar nodig. 
• Stimuleer onze vele vormen van onderwijs in Brunssum, ondersteun hen zodat ze het 

onderwijs kunnen inrichten dat past bij onze kinderen en jongeren. 
• Schenk aandacht aan de eenzaamheid van vele ouderen inwoners. Stimuleer 

initiatieven die dit probleem helpen op te lossen. 
• Ondersteun scholen en stimuleer onderlinge samenwerking, zodat zij kunnen doen 

waar ze goed in zijn, onderwijs verzorgen voor de kinderen van onze toekomst. 
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We koesteren onze parels 

Verenigingen, geloofsgemeenschappen, vrijwilligers zijn het fundament van onze 
Brunssumse samenleving.  
Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de binding onze wijken en buurten. We 
zien steeds vaker dat vrijwilligers(organisaties) publieke taken overnemen en nieuwe 
vormen bedenken van dienstverlening voor hun gemeenschap. Deze positieve 
ontwikkeling verdient ondersteuning door bijvoorbeeld onnodige regels te schrappen. De 
gemeente kan veel doen om vrijwilligerswerk gemakkelijker en aantrekkelijker te maken. 
 
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind kan sporten of zich kan ontwikkelen via muziek, 
toneel of andere culturele vorming. 
Beweging levert immers een belangrijke bijdrage aan een gezondere leefstijl, maar ook je 
verbonden voelen met een groep maakt je gelukkiger. 
Wij als CDA Brunssum vinden het belangrijk jongeren extra aandacht krijgen in ons 
verenigingsleven. Hiervoor moeten we investeren in onze vrijwilliger. Als mede opvoeder 
moet hij of zij onze jeugd kunnen ondersteunen en hulp bieden waar nodig is. 
 
Het sportaccommodatiebeleid is de basis van het gemeentelijk sportbeleid. Het is 
belangrijk om goede randvoorwaarden te creëren binnen de gemeente om sporten en 
bewegen zo optimaal mogelijk te maken. Wij willen daarbij ook rekening houden met de 
verschuiving van verenigingssporten naar individuele sporten in de openbare ruimte, 
zoals wandelen, fietsen en hardlopen. Mar ook het onderhoud en/of de uitbreiding van 
ons callanetics park in Brunssum mag niet vergeten worden. 
 
Welke rol zien wij daarbij voor de gemeente Brunssum:  
 
• Het moet de toegang tot sport en cultuur voor ieder kind mogelijk te maken. Zij 

kunnen ouders voor wie het lidmaatschap te duur is gericht ondersteunen. Hierdoor 
voorkomen we dat kinderen als gevolg van een armoedesituatie buitengesloten 
worden van allerlei activiteiten - elk kind verdient kansen!  

• De verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen 
gratis maken met zo min mogelijk knellende regels.  

• Zij moet kritisch kijken naar de vergunningverlening: is het vereisen van bepaalde 
vergunningen wel echt nodig? Constant streven naar een goede verhouding tussen de 
noodzakelijke veiligheidseisen en het verminderen van de hoge regeldruk voor 
organisatoren.  

• Ondersteun deskundigheidsbevordering. Zorg bijvoorbeeld dat er netwerken ontstaan 
waar vrijwilligers ervaring en kennis kunnen uitwisselen zonder voor te schrijven ‘hoe 
het moet’. Het verenigingssteunpunt moet verenigingen helpen bij het ‘matchen’ van 
vraag en aanbod. Aandacht voor aanbieden van specifieke opleidingen voor 
vrijwilligers.  

• Verenigingen moet goed begeleid worden in hun transitie naar een rol met meer 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. De gemeente Brunssum moet de problemen 
van de verenigingen in beeld hebben; de kracht moet van de verenigingen zelf komen.  
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• Moet inzetten op vrij toegankelijk sportfaciliteiten zoals de sportfaciliteiten in het 
vijverpark. 

• Sportfaciliteiten moeten goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.  

• Gemeenschapshuizen moeten financieel toegankelijk blijven voor het Brunssumse 
verenigingsleven.  

• Zorg ervoor dat het organiseren van evenementen weer aantrekkelijk wordt voor 
zowel de organisatie, de deelnemers en omwonenden. 
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Werk maken van werk 

Brunssum: van Krimp gemeente naar Groei gemeente! 
De gemeente Brunssum moet de werkgelegenheid bevorderen door samen met bedrijven 
creatief te zoeken naar vormen van werkgelegenheid. De gemeente moet bedrijven 
stimuleren om zo veel mogelijk mensen aan werk te helpen of op te leiden.  
CDA Brunssum nodigt deskundigen uit, zoals de Kamer van Koophandel, MKB, maar ook onze 
eigen Brunssumse ondernemers om ondersteuning en advies te geven. 

 
CDA Brunssum gaat uit van het principe dat iedere Brunssumer talenten heeft. En dat 
iedereen de taak heeft om met werk voor zichzelf en zijn naasten te zorgen. De bijstand is 
een vangnet voor hen die het tijdelijk nodig hebben. Het mag geen permanente regeling 
zijn voor diegene die niet willen werken. Wij juichen het toe wanneer mensen in een 
uitkeringssituatie een bijdrage leveren aan de samenleving. Vast werk is goed voor onze 
inwoners. Wij willen we de armoedeval opvangen wanneer Brunssumers vanuit de 
bijstand groeien naar vast werk. 
 
Welke rol zien wij daarbij voor de gemeente Brunssum:  
 

• Jonge ondernemers of starters moeten weten dat zij in Brunssum ondersteuning 
kunnen krijgen. 

• Bestaande ondernemers uitnodigen om te communiceren over de verbetering van 
het Brunssumse zakenleven. Ook andere professionals en ZZP-ers betrekken bij de 
ontwikkeling van nieuw beleid. 

• Bedrijventerreinen moeten gevuld worden met toekomstgerichte ondernemingen 
met daarin vaste banen. 

• Brunssum moet een gemakkelijk aanspreekpunt worden voor toekomstige en 
huidige ondernemers 

• De gemeente moet inzetten op duurzaam werk, tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd 
perspectief bieden op een vervolg.  

• Betere Buren moet ondersteund blijven om de weg naar vast werk mogelijk te 
maken voor haar doelgroep. 

• Inspelen op de nieuwe technologie en Brunssumse ondernemers stimuleren bij de 
bij   ontwikkeling hiervan. 

• Bedrijventerreinen inrichten met ondernemingen die elkaar kunnen aanvullen en 
ondersteunen. 

• De gemeente moet het goede voorbeeld geven in het aannemen van mensen met een 
arbeidsbeperking. De aanvraag voor loonkostensubsidie moet aantrekkelijker en 
makkelijker worden.  
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Veilig is heilig 

Veiligheid is een basisbehoefte en randvoorwaarde voor een sterke samenleving, waarin 
mensen zich thuis en geborgen voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met kinderen en 
ouderen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar 
daden. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit. Maar ook op 
thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte en overlast van 
rondhangende jongeren en vandalisme.  
 
Het Nederlandse drugsbeleid is failliet. Veel coffeeshops en de achterliggende handel en 
productie zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. De productie van 
synthetische drugs is fors toegenomen, met alle risico’s voor omwonenden, de 
volksgezondheid en de veiligheid. Hoe groot de belangen zijn, mag blijken uit de 
genadeloze afrekeningen die in het milieu plaatsvinden en de bedreigingen aan het adres 
van boeren, lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders.  
 
Behalve over de opvang van nieuwkomers spelen in gemeenten ook vragen over de 
integratie van culturele minderheden die al verscheidene generaties lang in Nederland 
wonen. Er moet worden voorkomen dat wijken of buurten in Brunssum zich afkeren van 
de Nederlandse samenleving. Plekken van achterstand en armoede worden, mogelijke 
broedplaatsen van radicalisering en (rechts-) extremisme. Discriminatie en buitensluiting 
op welke grond dan ook gaan we tegen. CDA Brunssum ziet in het bestrijden van 
buitensluiting ook kansen voor scholen, kerken, gebedshuizen, vrijwilligersorganisaties, 
sportverenigingen etc. Wij willen deze instanties faciliteren en ondersteunen daar waar 
nodig. 
 
Welke rol zien wij daarbij voor de gemeente Brunssum:  
 

• Extra inzet van gemeente, politie en maatschappelijk middenveld voor wijken waar de 
sociale samenhang minder is.  

• De gemeente informeert de inwoners actief over preventieve maatregelen en laat hen 
meedenken en werken aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken in de buurt. 
Bijvoorbeeld door het organiseren van een buurtschouw of informatiebijeenkomsten 
over het voorkomen van inbraken.  

• De gemeente attendeert bewoners op buurtwachten, buurtpreventieteams of de inzet 
van sociale media (buurtapps) en stimuleert hen om deze op te zetten om het 
veiligheidsgevoel te vergroten.  

• De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor bewoners die vragen hebben over het 
opzetten van een buurtpreventieteam.  

• Aandacht voor de rol van de wijkagent. Wijkagenten moeten als ogen en oren van de 
buurt ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt en goede contacten hebben met 
buurtbewoners zodat de drempel lager is om hen te benaderen.  

• Veiligheidshuizen moeten nog meer gaan werken via een persoonsgerichte aanpak. 
Gemeente, jeugdzorg, reclassering en onderwijs moeten samen zorgen voor een 
sluitende aanpak.  
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• Softdrugs aanpakken in plaats van gedogen. Dit betekent onverkort vasthouden aan de 
nuloptie. 

• Versterking van de gemeenschappelijke aanpak waarbij de omringende gemeenten, 
politie, justitie, de belastingdienst en de sociale dienst samenwerken.  

• Biedt preventieve hulp bij (dreigende) radicalisering aan het gehele gezin. 
• Voorkomt schooluitval, omdat goed onderwijs de sleutel is voor de toekomst van ieder 

kind.  
• Stimuleer jong en oud om kennis te nemen van elkaars culturen en 

levensovertuigingen en geef het goede voorbeeld in het bouwen van bruggen.  
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Van nature duurzaam 

Wij willen als CDA Brunssum naar een duurzame economie waarbij de werk- en  leefomgeving in 
balans zijn. Wij willen Investeren in groene energie en energie-neutrale woningen. Scheiden van 
afval, zowel particulier als ook voor bedrijven blijft ons aandachtspunt. We zetten in op een 
minimale belasting voor het milieu. We komen in actie tegen zwerfafval en stimuleren het 
onderhoud van parken en straten in Brunssum.  
 
Wij maken ons hard, om het afgesproken aandeel van 14% hernieuwbare energieopwekking te 
behalen in 2020 (nu 4%). Wij willen dit bereiken via een Parkstad breed gedragen ‘’energie 
agenda’’, waarin naast deskundigen ook  burgers mogen meedenken. 
Bij duurzaamheid denken we ook aan het omgaan met mobiliteit en het aanpakken van Co2 
uitstoot. Inmiddels zijn er vervoersmiddelen die een geringe uitstoot hebben van uitlaatgassen 
omdat ze rijden op elektriciteit en waterstof. Waar we ook aandacht voor vragen is de fiets als 
alternatief vervoersmiddel. Mensen moeten meer gestimuleerd moeten worden om de fiets te 
nemen.  
 
We willen investeren in een aantrekkelijke leefomgeving waardoor het aantrekkelijk is voor 
gezinnen om in Brunssum te komen wonen en er te blijven. Het is dus van belang om in te zetten 
op een duurzame manier van bouwen en leven. We denken aan het Cradle to Cradle principe, 
gebruik maken van materialen die naderhand gemakkelijk en milieuvriendelijk te verwijderen en 
opnieuw te gebruiken zijn. 
Door de leefomgeving zo in te richten en aan te passen aan de dagelijkse behoeften van alle 
generaties stimuleren wij de sociale samenhang.  
 
Ook richten we onze aandacht op noodzakelijke aanpassingen ten behoeve van flora en fauna. 
Deze moeten gericht zijn op het welzijn van de huidige en toekomstige generaties. Denk aan het 
inrichten onze parken en het koesteren van onze natuur. Gezonde flora en fauna zijn  onmisbaar 
voor de mens en hun omgeving.  
 

Welke rol zien wij daarbij voor de gemeente Brunssum:  
 

• Energiebesparende projecten en bedrijvigheid stimuleren en burgers betrekken bij het 

ontwikkelen van nieuwe initiatieven. 

• Fietsen aantrekkelijker maken en een goed bewaakte fietsenstalling in het centrum. 

• Aandacht voor het onderhoud en het binnenklimaat van scholen. Fijnstof komt niet ten goede  

aan gezondheid, concentratie en leerprestatie. 

• Blijvende aandacht voor zwerfvuil. Voldoende afvalbakken plaatsen die uitnodigen om te 

gebruiken. Onderhoud kun je bevorderen door de bewoners van de straat of verenigingen 

een bak te laten ‘adopteren’. 

• Milieubewustzijn stimuleren door inwoners te informeren en goed gedrag te belonen. 

• Bestrijding  van het dumpen van (drugs)afval door de handhavers. De verantwoordelijken 

moeten opdraaien voor de kosten. 
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Financiën op orde 

Een duurzame economie vraagt om gezonde overheidsfinanciën. Het grootste deel van 
onze gemeentebegroting bestaat uit geld dat we ontvangen van de Rijksoverheid. Slechts 
een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen gaat het 
om belastinggeld dat opgebracht is door de inwoners van Brunssum. We willen zorgzaam 
omgaan met de financiële middelen van Brunssum die ons voorhanden zijn. 
Uitgangspunten voor ons financieel beleid zijn: zorgvuldigheid, transparantie en 
gematigde lokale lasten.  
Naast het verantwoord besturen met ons  gemeenschapsgeld willen we ook geld sparen 
om grote investeringen mogelijk te maken. Plannen die goed zijn voor Brunssum en de 
Brunssumers! 
 
Welke rol zien wij daarbij voor de gemeente Brunssum:  
 
• De gemeente moet er zijn voor haar inwoners en de belangen van haar inwoners 

voorop stellen. Het bouwen van woningen of het verkopen van grond mag niet 
bedoeld zijn om de begroting sluitend te krijgen. De lokale overheid moet een ordelijk 
financieel beleid voeren en reserveren voor te voorziene lasten van onderhoud van de 
openbare ruimte en herstructurering. 

• De interne organisatie van de gemeente Brunssum heeft het de laatste jaren zwaar te 
verduren gehad. Uitvoering geven aan de drie decentralisaties en over een aantal jaar 
de invoering van de nieuwe omgevingswet trekt een zware wissel op de organisatie. 
Verdere bezuinigingen op de interne organisatie lijkt ons dan ook niet wenselijk. 

• We vinden dat de woonlasten (OZB, afvalstoffen- en rioolheffing) van de bewoners, 
behoudens inflatiecorrectie stabiel moeten blijven. We moeten omgaan met de 
financiële middelen die voorhanden zijn. Uitgangspunten voor het financieel beleid 
van het CDA zijn immers: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde 
lokale lasten. 

• Moet transparant zijn in de inkomsten en uitgaven. Declaraties van bestuurders 
worden op de gemeentelijke website bekendgemaakt. Op de site is ook een duidelijk 
overzicht te vinden van instellingen die van de gemeente subsidie ontvangen en de 
taken die men uitvoert. 
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Onze kandidaten: 
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Tot slot 

Wat is nodig om een gemeente goed te kunnen besturen? Dit is een belangrijke vraag, 
want bij onze gemeente praat je dan over een jaarlijkse begroting van ruim 100 miljoen 
euro. Om alle belangrijke onderwerpen uit te kunnen voeren, heb je mensen nodig met 
verstand van zaken hebben. 
  
Goede oplossingen voor de toekomst van Brunssum, daar zullen we ons hard voor maken. 
Dus géén absoluut taboe op het onderwerp herindeling. Wij willen weloverwogen 
afwegen wat het beste is voor onze inwoners, ondernemers,  verenigingen, wijken, 
zorgbehoeftigen. We doen ons best om de samenwerking binnen de regio en specifiek 
Parkstad te optimaliseren en daar waar nodig uit te breiden. Wij voelen ons 
verantwoordelijk voor de toekomst van Brunssum en maken de weloverwogen keuzes die 
daarvoor nodig zijn. 
 
Voor ons is een integer bestuur een absolute must. 
Daarom zijn onze raadsleden verplicht om een 
officiële Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen 
overleggen. Ons standpunt bij de aanstelling van 
wethouders is, dat deze pas in functie kunnen 
treden nadat een Integriteitstoets groen licht geeft. 
 
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk 
we het vinden dat we besturen met fatsoen en 
respect voor elkaar. Wij geven het goede voorbeeld 
zodat Brunssum weer de goede naam krijgt die we 
samen verdienen.  
 
Dit zijn onze plannen, de keuze is aan nu aan jou. 
Wij willen met een frisse blik vooruit in het belang 
van Brunssum en alle inwoners. 
Jij ook, stem dan CDA Brunssum, lijst 5! 
 
 
Brunssum, januari 2018  
Campagneteam CDA 
 


