
    
     

 
VRAGEN EX. ARTIKEL 37 REGL. VAN ORDE INZAKE EUROPESE LOBBY 
 
Aan de voorzitter de gemeenteraad van Sittard-Geleen 
 
 
Sittard, 4 juni 2014 
 
Geachte voorzitter, 
 
Onlangs publiceerde Dagblad De Limburger een artikel met de naam ‘Geld Europa om de hoek’ (19 
mei 2014). Hieruit blijkt dat de Westelijke Mijnstreek in de periode 2007 t/m 2013 circa 7 miljoen euro 
aan Europese subsidies heeft ontvangen. In dezelfde periode ontving de regio Maastricht/Heuvelland 
circa 36 miljoen euro en de regio Parkstad circa 18 miljoen euro. Ondanks dat in dit artikel wordt 
aangegeven dat de bedragen niet geheel vergelijkbaar zijn tussen de diverse regio’s, kan toch gesteld 
worden dat er nog grote kansen liggen voor de gemeente Sittard-Geleen om meer Europese 
subsidies binnen te halen. 
 
In dit kader pleit de D66-fractie voor het opzetten van een actieve lobby in Brussel. Aangezien het bij 
ons bekend is dat de gemeente Maastricht, de provincie Limburg en de Universiteit Maastricht reeds 
een actieve lobby hebben in Brussel zou een samenwerking met deze partners op het gebied van 
lobbywerk in Brussel een effectieve vorm kunnen zijn.  
 
Met het oog hierop hebben wij de volgende vragen: 
 
1. Kunt u aangeven welke activiteiten de gemeente Sittard-Geleen op dit moment onderneemt om te 

komen tot maximalisatie van Europese subsidies? 
 

2. Bent u het met ons eens dat het opzetten van een actieve lobby in Brussel een goede zaak is 
voor onze gemeente? 

 
3. Zo ja, bent u bereid om in dit kader een plan op te stellen hoe te komen tot een effectieve lobby 

voor Sittard-Geleen in Brussel? 
 
4. Bent u bereid om op korte termijn met de gemeente Maastricht, de Provincie Limburg en de 

Universiteit Maastricht te overleggen of invulling kan worden gegeven aan een gezamenlijke 
lobby in Brussel? 

 
5. Kunt u een overzicht geven van de Europese subsidies die de gemeente Sittard-Geleen vanaf 

2010 heeft ontvangen en welke Europese subsidies nog verwacht worden de komende tijd? 
 

Wij danken u reeds bij voorbaat voor beantwoording van onze vragen binnen de hiervoor gesteld 
termijn. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Rob Vernhout 
Fractievoorzitter D66 Sittard-Geleen 
raadslid.vernhout@sittard-geleen.nl  
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