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Lichtpunten	  voor	  Sittard-‐Geleen	  
12-‐11-‐2014	  

	  
Algemene	  beschouwingen	  D66,	  programmabegroting	  2015,	  november	  2014	  
	  
	  
Voorzitter,	  
	  
Het	  jaar	  2015	  zal	  een	  zeer	  ingrijpend	  maar	  ook	  uitdagend	  jaar	  gaan	  worden	  voor	  
zowel	  onze	  gemeente	  als	  alle	  inwoners	  van	  deze	  stad:	  
	  

-‐ Er	  zullen	  pijnlijke	  ombuigingen	  worden	  voorbereid	  die	  iedereen	  in	  onze	  stad	  zal	  
gaan	  raken;	  
	  

-‐ voormalige	  Rijkstaken	  op	  het	  gebied	  van	  WMO,	  jeugdzorg	  en	  participatie	  
worden	  een	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  gemeente	  met	  alle	  veranderingen	  en	  
risico’s	  van	  dien;	  

	  
-‐ daarnaast	  zullen	  we	  nog	  ingrijpende	  keuzes	  moeten	  maken	  over	  sanering	  van	  

grondexploitaties	  en	  vastgoed	  en	  het	  nemen	  van	  verliezen	  hierop	  van	  30	  tot	  40	  
miljoen	  euro.	  

	  
Voorzitter,	  nee	  het	  zijn	  geen	  gemakkelijke	  tijden.	  Maar	  D66	  gaat	  de	  uitdaging	  graag	  
aan.	  Sittard-‐Geleen	  verdient	  het,	  dat	  we	  er	  met	  een	  positieve	  instelling,	  samen	  de	  
schouders	  onder	  zetten	  om	  deze	  stad	  vooruit	  te	  helpen.	  	  
	  
En	  voorzitter	  er	  zijn	  gelukkig	  ook	  zoveel	  lichtpunten	  die	  wij	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  
deze	  stad	  zien.	  En	  deze	  kansen	  en	  mogelijkheden	  wil	  ik	  graag	  in	  onze	  bijdrage	  vandaag	  
extra	  aandacht	  geven.	  
	  
Voorzitter,	  	  D66	  neemt	  voor	  het	  eerst	  in	  haar	  geschiedenis	  deel	  aan	  de	  coalitie	  in	  Sittard-‐
Geleen.	  	  Alleen	  dat	  al	  kunnen	  wij	  een	  lichtpunt	  noemen…..	  	  	  
	  
Nee	  maar	  alle	  gekheid	  op	  een	  stokje	  voorzitter….	  D66	  neemt	  haar	  verantwoordelijkheid	  
op	  basis	  van	  het	  gesloten	  coalitieakkoord	  zeer	  serieus.	  De	  eerste	  uitwerking	  van	  dat	  
coalitieakkoord	  in	  een	  begroting	  ligt	  voor	  ons.	  Veel	  van	  de	  voor	  ons	  belangrijke	  
speerpunten	  herkennen	  we,	  maar	  het	  college	  noemt	  deze	  begroting	  niet	  voor	  niks	  een	  
overgangsbegroting.	  
	  
En	  voorzitter,	  gelukkig	  maar.	  Want	  we	  zouden	  ons	  zelf	  niet	  serieus	  nemen	  als	  we	  in	  het	  
coalitieakkoord	  spreken	  over	  inspraak	  van	  burgers,	  burgerparticipatie	  en	  burgerkracht	  
zonder	  dat	  onze	  inwoners	  een	  belangrijke	  rol	  krijgen	  in	  de	  ombuigingskeuzes	  van	  11	  
miljoen	  euro	  die	  wij	  als	  gemeenteraad	  moeten	  nemen.	  
	  
D66	  ziet	  de	  inbreng	  van	  burgers	  en	  burgerparticipatie	  als	  een	  van	  de	  topprioriteiten	  
van	  deze	  coalitie.	  Daarom	  is	  D66	  ook	  zeer	  verheugd	  dat	  het	  College	  een	  traject	  
voorbereid	  waarin	  onze	  burgers	  makkelijk	  en	  laagdrempelig	  kunnen	  gaan	  meepraten	  
over	  de	  keuzes	  die	  wij	  als	  gemeenteraad	  moeten	  gaan	  nemen.	  	  
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Wij	  zien	  uit	  naar	  de	  verdere	  doorontwikkeling	  van	  inspraak	  en	  inbreng	  van	  de	  inwoners	  
van	  onze	  gemeente.	  En	  voorzitter,	  laat	  duidelijk	  zijn…	  de	  samenleving	  is	  onomkeerbaar	  
aan	  het	  veranderen.	  Burgers	  zullen	  steeds	  meer	  zelf	  het	  heft	  in	  handen	  willen	  nemen.	  
En	  dat	  is	  goed.	  Maar	  voorzitter,	  de	  gemeente	  kan	  daarbij	  niet	  achter	  blijven.	  De	  
gemeente	  moet	  zelf	  mee	  veranderen.	  
	  
Voorzitter,	  en	  dan	  nog	  een	  lichtpunt	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  deze	  gemeente.	  Naar	  
aanleiding	  van	  de	  door	  ons	  ingediende	  en	  breed	  ondersteunde	  motie	  over	  Euregionale	  
samenwerking,	  zien	  we	  een	  duidelijke	  trendbreuk	  met	  het	  verleden.	  De	  noodzaak	  van	  
Euregionale	  samenwerking	  en	  afstemming	  komt	  duidelijk	  naar	  voren	  in	  deze	  
begroting.	  Voor	  D66	  is	  dit	  een	  van	  de	  speerpunten	  en	  dit	  onderwerp	  dient	  dan	  ook	  
binnen	  alle	  beleidsterreinen	  een	  plek	  te	  krijgen.	  Het	  moet	  net	  zo	  normaal	  zijn	  om	  te	  
overleggen	  met	  onze	  Duitse	  of	  Belgische	  collega’s	  in	  de	  Kreis	  Heinsberg	  of	  Dilsen-‐
Stokkem	  dan	  dat	  we	  praten	  met	  de	  burgemeester	  van	  Beek	  of	  Maastricht.	  De	  in	  april	  
van	  dit	  jaar	  in	  deze	  gemeente	  gehouden	  conferentie	  ‘	  De	  kracht	  van	  de	  Euregio’	  was	  
zeer	  geslaagd.	  Dit	  is	  in	  ons	  beeld	  echter	  pas	  een	  eerste	  stap.	  De	  D66-‐fractie	  verwacht	  dan	  
ook	  van	  het	  College	  duidelijke	  uitwerkingen	  van	  de	  in	  deze	  conferentie	  geformuleerde	  
conclusies.	  
	  
Een	  ander	  groot	  lichtpunt	  voor	  onze	  gemeente	  is	  onze	  economische	  ontwikkeling.	  Na	  
een	  periode	  van	  veel	  slecht	  nieuws	  staan	  nu	  gelukkig	  veel	  seinen	  op	  groen.	  Zuid-‐
Limburg	  is	  een	  regio	  die	  zeer	  sterk	  in	  ontwikkeling	  is.	  De	  samenwerking	  tussen	  
bedrijfsleven,	  onderwijs-‐	  en	  kennisinstellingen,	  Provincie	  en	  gemeenten	  in	  het	  kader	  
van	  Limburg	  Economic	  Development	  (LED)	  is	  hiervoor	  essentieel.	  	  D66	  vindt	  het	  
daarom	  ook	  heel	  goed	  dat	  er	  in	  deze	  begroting	  wordt	  geïnvesteerd	  in	  extra	  capaciteit	  
voor	  onze	  economische	  ontwikkeling.	  	  
	  
Na	  de	  overname	  van	  Nedcar	  door	  VDL	  is	  de	  automotive	  industrie	  in	  onze	  gemeente	  
weer	  springlevend.	  Honderden	  extra	  banen	  worden	  gecreëerd	  in	  deze	  sector.	  	  Zaak	  is	  
dat	  de	  gemeente	  VDL	  Nedcar	  nu	  maximaal	  faciliteert.	  Zo	  dient	  er	  in	  goed	  overleg	  met	  het	  
Rijk,	  de	  Provincie	  en	  onze	  buurgemeenten	  vaart	  gezet	  te	  worden	  aan	  de	  ontsluiting	  per	  
spoor	  van	  VDL	  Nedcar	  en	  Holtum	  Noord.	  Dit	  onderwerp	  dient	  dan	  ook	  spoedig	  een	  plek	  
te	  krijgen	  binnen	  het	  door	  het	  Rijk	  op	  te	  stellen	  	  Meerjarenprogramma	  
Infrastructuur,	  Ruimte	  en	  Transport	  (MIRT).	  
	  
Ook	  op	  Brightlands	  Chemelot	  Campus	  en	  op	  Holtum	  Noord	  wordt	  fors	  geïnvesteerd	  
en	  ook	  hier	  zullen	  op	  termijn	  honderden	  nieuwe	  banen	  ontstaan.	  	  Facilitering	  van	  deze	  
gebieden	  wordt	  met	  prioriteit	  opgepakt	  en	  volledig	  ondersteund.	  Wel	  maakt	  de	  D66	  
fractie	  hierbij	  een	  belangrijke	  kanttekening.	  Wat	  D66	  betreft	  is	  er	  op	  Graetheide	  geen	  
industriële	  ontwikkeling	  noodzakelijk	  laat	  staan	  gewenst.	  Voor	  D66	  is	  en	  blijft	  een	  
groene	  Graetheide	  daarom	  uitgangspunt.	  Het	  is	  daarom	  ook	  een	  goed	  signaal	  dat	  de	  
Provincie	  de	  claim	  op	  dit	  gebied	  als	  industrieterrein	  mogelijk	  laat	  vallen.	  	  
	  
Voorzitter,	  Indien	  de	  ambitie	  in	  Zuid-‐Limburg	  van	  de	  Brainport2020	  doelstellingen	  
uitkomt	  zijn	  er	  duizenden	  nieuwe	  banen	  in	  onze	  regio	  mogelijk.	  En	  voorzitter	  om	  al	  
deze	  nieuwe	  vacatures	  te	  vullen	  moeten	  we	  flinke	  stappen	  zetten	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  
onze	  arbeidsmarkt	  en	  het	  onderwijs.	  	  
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D66	  vindt	  het	  daarom	  van	  groot	  belang	  om	  hier	  volop	  in	  te	  investeren.	  	  Voldoende	  
technisch	  geschoold	  personeel	  is	  een	  van	  de	  voorwaarden	  om	  onze	  economische	  
doelstellingen	  te	  realiseren.	  Het	  is	  daarom	  van	  groot	  belang	  dat	  reeds	  op	  de	  basisschool	  
techniekonderwijs	  onderdeel	  wordt	  van	  het	  curriculum.	  Daarbij	  is	  de	  realisatie	  van	  het	  
Technocollege	  als	  regionale	  uitwerking	  van	  het	  Techniekpact	  een	  topprioriteit.	  Ook	  
nu	  we	  hiervoor	  helaas	  geen	  Europese	  subsidie	  ontvangen	  dient	  deze	  ontwikkeling	  vorm	  
te	  krijgen	  en	  duldt	  geen	  uitstel.	  	  
	  
De	  arbeidsparticipatie	  van	  onze	  inwoners	  blijft	  achter	  bij	  de	  doelstellingen.	  Hier	  
hebben	  wij	  grote	  zorgen	  over.	  Gelukkig	  krijgen	  we	  vanuit	  de	  nieuwe	  Participatiewet	  
meer	  mogelijkheden	  om	  hier	  actief	  op	  te	  gaan	  bijsturen.	  Niet	  alleen	  voor	  de	  
gemeentebegroting,	  de	  gemeente	  betaalt	  immers	  alle	  bijstandsuitkeringen,	  maar	  vooral	  
ook	  voor	  onze	  inwoners	  zelf	  is	  het	  vinden	  van	  werk	  erg	  belangrijk.	  Wat	  is	  er	  nu	  fijner	  
dan	  zelf	  aan	  de	  slag	  te	  kunnen	  en	  je	  eigen	  inkomen	  te	  verdienen.	  En	  als	  dit	  niet	  kan	  
dan	  moet	  er	  een	  goed	  sociaal	  vangnet	  zijn.	  Meedoen	  naar	  vermogen	  dient	  uitgangspunt	  
te	  zijn.	  En	  als	  we	  constateren	  dat	  er	  in	  deze	  regio	  honderden	  danwel	  duizenden	  nieuwe	  
banen	  ontstaan	  dient	  begeleiding	  van	  mensen	  in	  een	  uitkering	  naar	  werk	  de	  hoogste	  
prioriteit	  te	  krijgen.	  
	  
Door	  de	  verdergaande	  vergrijzing	  en	  ontgroening	  van	  onze	  gemeente	  is	  het	  sturen	  op	  
een	  versterkte	  binding	  van	  jongeren	  en	  studenten	  aan	  onze	  gemeente	  essentieel.	  De	  
gemeente	  dient	  voor	  jongeren	  dusdanig	  aantrekkelijk	  te	  zijn,	  dat	  ze	  zich	  ook	  in	  Sittard-‐
Geleen	  volledig	  kunnen	  ontplooien.	  
	  
D66	  pleit	  voor	  uitbreiding	  van	  leer-‐	  werkplekken	  in	  onze	  gemeente.	  Een	  goede	  
aansluiting	  tussen	  onderwijs	  en	  arbeidsmarkt	  is	  namelijk	  een	  belangrijk	  wapen	  tegen	  	  
jeugdwerkloosheid.	  De	  gemeente	  kan	  dit	  proces	  bevorderen	  door	  de	  samenwerking	  
van	  bedrijfsleven	  en	  onderwijs	  op	  dit	  gebied	  te	  stimuleren.	  Om	  het	  goede	  voorbeeld	  te	  
geven	  dient	  de	  gemeente	  ook	  zelf	  werk	  te	  maken	  van	  leer-‐	  werkplekken	  in	  de	  
gemeentelijke	  organisatie.	  	  
	  
Voorzitter,	  de	  realisatie	  van	  de	  Ligne	  in	  het	  centrum	  van	  Sittard	  zal	  de	  ontwikkeling	  van	  
dit	  stadsdeel	  een	  extra	  impuls	  geven.	  De	  talloze	  studenten	  zullen	  het	  centrum	  extra	  
elan	  geven.	  Maar	  voorzitter,	  er	  zou	  nog	  meer	  vitaliteit	  in	  het	  centrum	  ontstaan	  als	  er	  
meer	  ingezet	  wordt	  op	  studentenvoorzieningen-‐	  en	  evenementen.	  In	  dit	  kader	  
verwijzen	  we	  naar	  de	  Intro	  voor	  studenten	  die	  dit	  jaar	  helaas	  niet	  doorging.	  Ook	  dit	  kan	  
zorgen	  voor	  een	  verdere	  binding	  van	  studenten	  aan	  onze	  stad.	  	  
	  
Nu	  we	  het	  toch	  over	  de	  Ligne	  hebben	  komen	  we	  op	  het	  volgende	  lichtpunt	  in	  deze	  
begroting.	  De	  visie	  over	  de	  aanpak	  van	  het	  centrum	  van	  Sittard	  en	  Geleen	  
onderschrijven	  wij	  volledig.	  Goed	  dat	  daarbij	  gekeken	  wordt	  naar	  het	  klant-‐potentieel	  
vanuit	  Duitsland	  en	  België.	  Waar	  we	  wel	  nadrukkelijk	  aandacht	  voor	  vragen	  is	  het	  
meertalig	  aanbieden	  van	  informatie	  over	  onze	  stad.	  Ook	  de	  promotiecampagnes	  voor	  
onze	  stad	  en	  onze	  website	  dienen	  meertalig	  te	  zijn.	  Het	  belang	  van	  evenementen	  voor	  
de	  aantrekkelijkheid,	  dynamiek	  en	  sociale	  cohesie	  in	  onze	  stad	  is	  groot.	  In	  dit	  kader	  pleit	  
D66	  voor	  het	  verder	  uitrollen	  van	  evenementen	  als	  economische	  impuls	  van	  onze	  
stadscentra.	  De	  combinatie	  van	  evenementen	  met	  een	  koopzondag	  en	  het	  gericht	  
organiseren	  van	  evenementen	  op	  bv.	  Duitse	  feestdagen	  kan	  een	  belangrijke	  bijdrage	  
geven	  aan	  de	  aantrekkingskracht	  van	  onze	  gemeente.	  
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Voorzitter,	  gisteren	  hebben	  we	  de	  beleidsplannen	  in	  het	  kader	  van	  de	  Decentralisaties	  
uitgebreid	  besproken.	  Dit	  ga	  ik	  vanavond	  niet	  overdoen.	  De	  gemeente	  doet	  er	  alles	  aan	  
om	  de	  transitie	  van	  Jeugdzorg,	  WMO	  en	  participatie	  voor	  1	  januari	  op	  de	  rit	  te	  krijgen.	  
We	  hebben	  	  er	  vertrouwen	  in	  dat	  dit	  zeer	  zorgvuldig	  wordt	  opgepakt.	  Zaak	  is	  het	  echter	  
om	  gezamenlijk	  de	  transformatie	  van	  deze	  beleidsterreinen	  in	  2015	  verder	  vorm	  te	  
geven.	  D66	  zal	  deze	  handschoen	  nadrukkelijk	  oppakken.	  	  
	  
Voorzitter,	  een	  ander	  voor	  de	  D66-‐fractie	  erg	  belangrijk	  onderwerp	  is	  duurzaamheid.	  
Het	  in	  2015	  op	  te	  richten	  Groene	  Net	  is	  essentieel	  in	  onze	  duurzaamheids-‐
doelstellingen.	  	  De	  restwarmte	  van	  de	  biomassacentrale	  en	  de	  industrie	  op	  Chemelot	  
gaat	  hierdoor	  niet	  verloren	  en	  is	  beschikbaar	  voor	  verwarming.	  D66	  heeft	  goede	  hoop	  
dat	  de	  oprichting	  van	  het	  Groene	  Net	  met	  onze	  nieuwe	  partner	  Ennatuurlijk	  in	  2015	  
doorgang	  vindt.	  	  
	  
Maar	  voorzitter	  met	  alleen	  het	  Groene	  Net	  zijn	  we	  er	  nog	  niet.	  In	  het	  coalitieakkoord	  is	  
opgenomen	  dat	  de	  gemeente	  een	  voorbeeldfunctie	  heeft	  naar	  onze	  inwoners	  op	  het	  
gebied	  van	  duurzaamheid	  en	  milieu.	  En	  voorzitter	  die	  voorbeeldfunctie	  moet	  
waargemaakt	  worden.	  In	  dat	  kader	  verwachten	  we	  dan	  ook	  van	  dit	  College	  een	  
duidelijke	  duurzaamheidsagenda.	  Volgens	  D66	  is	  het	  binnen	  de	  budgettaire	  kaders	  
van	  deze	  begroting	  zeer	  goed	  mogelijk	  om	  innovatieve	  duurzaamheidsprojecten	  op	  
te	  starten.	  	  Maak	  gebruik	  van	  innovatieve	  bedrijven	  en	  burgerinitiatieven	  zoals	  
energiecorporaties,	  om	  verdergaande	  stappen	  op	  het	  gebied	  van	  duurzaamheid	  te	  
zetten.	  In	  dit	  kader	  dagen	  we	  dit	  College	  dan	  ook	  uit	  om	  ons	  te	  verrassen.	  Duurzame	  
investeringen	  verdien	  je	  namelijk	  niet	  alleen	  in	  geld	  terug.	  
	  
Voorzitter,	  D66	  wil	  het	  College	  complimenteren	  met	  het	  recente	  plan	  om	  elektrische	  
voortuigen	  van	  de	  gemeente	  met	  inwoners	  van	  onze	  stad	  te	  delen.	  De	  trend	  van	  de	  
deeleconomie	  zal	  volgens	  D66	  steeds	  verder	  vorm	  krijgen.	  Ook	  het	  stimuleren	  hiervan	  
kan	  een	  aanzienlijke	  duurzaamheidswinst	  opleveren.	  	  Volgens	  D66	  hoeft	  dit	  niet	  eens	  
veel	  geld	  te	  kosten.	  Alleen	  maar	  de	  wil	  om	  een	  beweging	  in	  onze	  stad	  te	  ondersteunen.	  
In	  dat	  kader	  stellen	  wij	  dan	  ook	  voor	  dat	  de	  deeleconomie	  een	  prominente	  plek	  krijgt	  
in	  ons	  duurzaamheidsbeleid.	  
	  
Voorzitter,	  graag	  wil	  ik	  nog	  ingaan	  op	  de	  belastingvoorstellen.	  D66	  kan	  op	  basis	  van	  
het	  financiële	  beeld	  van	  de	  gemeente	  instemmen	  met	  de	  voorstellen	  in	  dit	  kader.	  D66	  is	  
blij	  dat	  vanaf	  2015	  rekening	  wordt	  gehouden	  met	  het	  herinvesteren	  van	  
meeropbrengsten	  OZB	  als	  aanjager	  voor	  onze	  economische	  ontwikkeling.	  Wel	  vindt	  
de	  D66	  fractie	  dat	  de	  in	  onze	  gemeente	  relatief	  hoge	  OZB	  tarieven	  voor	  niet	  
woningen	  een	  steeds	  zwaardere	  last	  is	  voor	  ons	  MKB.	  Dit	  is	  zeer	  ongewenst.	  We	  
weten	  dat	  de	  gemeente	  streeft	  naar	  een	  differentiatie	  van	  het	  OZB	  tarief	  waardoor	  er	  
verschil	  in	  tarief	  gemaakt	  kan	  worden	  tussen	  MKB	  en	  grootbedrijf.	  Deze	  poging	  
ondersteunen	  wij	  van	  harte.	  D66	  zal	  dit	  onderwerp	  daarom	  actief	  bij	  onze	  landelijke	  
vertegenwoordigers	  in	  Den	  Haag	  aankaarten.	  Daarom	  verzoeken	  wij	  het	  College	  om	  
ons	  hierin	  te	  faciliteren	  met	  een	  goed	  lobbydossier	  over	  dit	  onderwerp.	  D66	  roept	  dan	  
ook	  alle	  in	  deze	  gemeenteraad	  en	  landelijk	  vertegenwoordigde	  fracties	  op	  om	  ons	  
voorbeeld	  te	  volgen.	  Hiermee	  dragen	  we	  allen	  bij	  aan	  het	  mogelijk	  verlagen	  van	  de	  
lastendruk	  voor	  ons	  MKB.	  
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Voorzitter,	  ik	  ga	  afronden.	  Jammer	  want	  er	  zijn	  nog	  zoveel	  lichtpunten	  in	  deze	  
gemeente	  waar	  ik	  over	  kan	  praten.	  Zo	  heb	  ik	  nog	  niet	  gesproken	  over	  het	  voor	  de	  5e	  keer	  
op	  rij	  behalen	  van	  de	  titel	  Fairtrade	  gemeente,	  	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  sportzone,	  de	  
verbouwde	  Stadsschouwburg	  en	  de	  recent	  ontvangen	  VluchtelingenWerk	  Award	  in	  
de	  categorie	  Beste	  Gemeente.	  	  
	  
Voorzitter,	  ik	  kan	  alleen	  maar	  concluderen	  dat	  we	  in	  een	  geweldig	  mooie	  gemeente	  
wonen.	  In	  een	  gemeente	  waar	  het	  volgens	  D66	  niet	  meer	  mag	  gaan	  over	  verdeeldheid	  
tussen	  stadsdelen.	  Hier	  doet	  D66	  niet	  aan	  mee.	  Het	  moet	  gaan	  over	  het	  belang	  van	  onze	  
gemeente	  in	  totaal	  en	  over	  de	  kansen	  en	  lichtpunten	  om	  deze	  stad	  sterker	  te	  maken.	  
Voorzitter	  daar	  werkt	  de	  D66	  fractie	  wel	  graag	  aan	  mee.	  Door	  de	  focus	  te	  leggen	  op	  
kansen	  en	  mogelijkheden	  en	  door	  verantwoordelijkheid	  te	  nemen	  voor	  lastige	  
beslissingen.	  
	  
Dank	  u,	  voorzitter,	  tot	  dusver	  onze	  bijdrage	  in	  eerste	  termijn.	  
	  
Rob	  Vernhout	  
namens	  D66	  Sittard-‐Geleen	  


