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ALGEMENE BESCHOUWINGEN PROGRAMMABEGROTING 2021  
INBRENG D66 11 EN 12 NOVEMBER 2020 
 
Eerste termijn, 11 november 
 
Het college constateert met voldoening dat de gemeentelijke financiën weer 
duurzaam op orde zijn. Op papier klopt dat in ieder geval. Er is nu zelfs voldoende 
ruimte om weer te gaan investeren. Nadat er voor de unilocatie voor onderwijs en 
sport al ruim €10 miljoen is geoormerkt, blijft toch nog zo’n €31 miljoen 
investeringsvolume over. In de programmabegroting deinst het college er zelfs niet 
voor terug om dit ruime investeringsvolume nog eens extra te verhogen met maar 
liefst €44 miljoen en daarbij jaarlijks zo’n €3 miljoen exploitatiemiddelen. 
 
Op zich is het vanuit het standpunt van de coalitiepartijen en het nieuwe college 
geredeneerd best te begrijpen dat zij nu zoveel mogelijk ambities uit het 
coalitieakkoord en het addendum willen realiseren, en daarvoor meer financiële 
ruimte zoeken. 
 
Tegelijkertijd, echter, is in de programmabegroting terecht vermeld dat het belangrijk 
is om het vertrouwen van onze inwoners terug te winnen en gemaakte afspraken na 
te komen. En precies daar wringt voor D66 de schoen.  
Want wat constateren wij? Tijdens de nachtelijke marathonvergadering over de 
ombuigingen die destijds onvermijdelijk waren om de meerjarenbegroting sluitend te 
krijgen, is namelijk in een raadsbreed aangenomen motie afgesproken dat 
bezuinigingen zouden worden gerepareerd zodra we weer spek op de ribben zouden 
hebben. En voor D66 geldt: afspraak is afspraak.  
 
Het college repareert in de programmabegroting weliswaar een deel van de 
ombuigingen, bijvoorbeeld via een inhaalslag bij het onderhoud van de openbare 
ruimte, een nog beperkte verhoging van het mantelzorgcompliment en financiële 
ruimte voor het parkeerdossier en meer BOA’s. Daar zijn we het dan ook volledig 
mee eens, en inhoudelijk is er ook niks mis met andere inhoudelijke keuzes die 
gemaakt zijn voor investeringsvoorstellen. Maar – om dekking te kunnen krijgen voor 
die enorme waslijst van investeringsvoorstellen – stelt het college nu voor om de 
OZB en daarmee de lasten voor onze inwoners en bedrijven nogmaals fors te 
verhogen. Ook de vorige OZB-verhoging heeft destijds veel kritiek geoogst en ook nu 
weer hebben veel fracties, waaronder D66, hier veel moeite mee. De vraag is dan 
ook of het niet een tandje minder kan, om het lastenniveau voor onze burgers 
beheersbaar te houden. We zijn daarom benieuwd hoe het college op de betreffende 
aangekondigde moties gaat reageren.  
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D66 constateert ook dat in de voorliggende programmabegroting nog sprake is van 
nogal wat onzekere factoren. 
 
Ten eerste vragen we ons af of de ruimte die nu wordt gereserveerd voor de effecten 
van de tweede golf van de COVID-19 pandemie wel voldoende is. In dat licht bezien, 
is de fractie van D66 ronduit teleurgesteld in de manier waarop het college is 
omgegaan met de raadsbreed aangenomen motie om meer ruimte te bieden aan de 
horeca op de Markt in Sittard. Het is veel te gemakkelijk om nu doodleuk de 
schouders op te halen en te simpelweg te constateren dat er geen draagvlak is bij 
betrokken partijen. Wij vragen het college nogmaals en met klem om zelf de regie te 
pakken en daarbij niet alleen oog te hebben voor de belangen van de ambulante 
handel en van de ondernemers rond het Tempelplein maar ook nadrukkelijk rekening 
te houden met de belangen van de horecaondernemers, die veel harder getroffen 
worden door de coronamaatregelen dan de winkeliers, vastgoedeigenaren en de 
ambulante handel, en dat geldt ook voor de horeca aan de noordzijde van de Markt. 
Heeft het college überhaupt alternatieve locaties voor de markt overwogen, zoals in 
de motie verzocht is? 
 
In verband met de noodzakelijke aanpassingen in de ondersteuning vanwege de 
coronacrisis, en de daarmee gepaard gaande daling van het aantal huisbezoeken 
moeten zorgaanbieders innovatieve oplossingen zoeken om de zorgverlening te 
kunnen continueren. Er wordt verwacht dat ondersteuningstrajecten in de Wmo 
daardoor minder snel afgeschaald kunnen worden en indicaties verlengd moeten 
worden. Is het college bereid om zich in te spannen om het tijdelijk afschaffen van de 
eigen bijdrage die geïnd wordt door het CAK in overleg met de minister te 
continueren zolang de coronacrisis aanhoudt? 
 
De zorgaanbieders zijn nu vrij om andere vormen van dienstverlening in te zetten en 
de meerkosten daarvan worden vergoed. D66 vindt het ook nu belangrijk dat 
iedereen die een beroep doet op de Wmo, ook in tijden van crisis, de juiste zorg kan 
verwachten en ook krijgen. Welke afspraken worden in dat verband gemaakt met de 
gecontracteerde zorgaanbieders zodat er sprake is van een garantie voor adequate 
zorg- en dienstverlening en de monitoring hiervan, zeker gezien de stijging van het 
aantal Wmo-aanvragen en meldingen bij het Jongerenloket?  
 
D66 ziet een deel van de oplossing in een meer integrale aanpak van de 
dienstverlening, om zo sneller een koppeling te leggen naar de Wmo en een 
inkomensvoorziening.  
 
Vervolgens is er nog geen duidelijkheid over de uitkomsten van de Toekomstvisie en 
de financiële implicaties daarvan. Zijn de genoemde bedragen die hiervoor 
gereserveerd zijn snel in te vullen en te onderbouwen? En is er wel voldoende 
gereserveerd?  
 
Ook bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid over de financiële uitwerking van het 
bestuurlijk afsprakenkader met de provincie. En daar maken wij ons grote zorgen 
over. Het college reserveert nu slechts €2 miljoen per jaarschijf voor de 
cofinanciering van projecten. Het is voor ons de vraag of die €2 miljoen per jaar wel 
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voldoende zijn om de uitvoering van de gezamenlijke strategische agenda voor alle 
onderwerpen die in het Bak genoemd worden vorm te geven: economische 
structuurversterking, energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid, leefbaarheid, 
veiligheid, de transformatieopgave wonen, cultuur, sport, gezondheid, jeugd en 
jongeren. Alleen al voor de dringend noodzakelijke oplossing van de 
verkeersopstoppingen bij de kruising N276-Heerlenerweg is naar schatting al een 
eigen bijdrage van €7 miljoen nodig en dan blijft er dus nauwelijks geld over voor 
andere projecten. Met andere woorden: heeft het college wel voldoende middelen 
hiervoor gereserveerd? 
 
D66 maakt zich ook zorgen over de voortgang op het gebied van de 
klimaatdoelstellingen. Ondanks de gewaardeerde bevlogenheid van de wethouder, 
verwachten we dat we de lokale doelstellingen niet tijdig kunnen halen, tenzij we 
extra inspanningen leveren, mede gezien de twijfels over het gebruik van fossiele 
bronnen voor ons warmtenet en de trage voortgang van het Groene Net. Een actieve 
ondersteuning van lokale initiatieven met draagvlak, zoals die van de 
Energiecoöperatie Sittard-Geleen, is volgens ons nodig om meer meters te maken. Is 
de wethouder bereid om ook in te zetten op de beperking van de CO2-uitstoot door 
woningisolatie? In de recente uitzending van Zondag met Lubach, werd duidelijk dat 
daar snel meer rendement te halen is.  
 
D66 is blij dat Euregionale samenwerking nu eindelijk de aandacht krijgt waar wij al 
jaren om vragen. Wij zien nadrukkelijk mogelijkheden om de kansen van onze 
grensligging te verzilveren. Niet alleen op het gebied van economie en arbeidsmarkt 
zijn daarvoor inspanningen nodig, maar ook voor het versterken van de Euregionale 
mindset van onze inwoners, de gemeentelijke organisatie en het bevorderen van 
laagdrempelige ontmoetingen op cultureel, toeristisch en educatief vlak. Het 
belangrijkste is dat we al die goede voornemens nu ook daadwerkelijk gaan 
omzetten in concrete acties en dat het college snel in gesprek gaat met onze directe 
Vlaamse en Duitse buren en steden zoals Genk, Hasselt, Aken en Heinsberg. Wat 
dat betreft hebben we veel vertrouwen in de inzet van burgemeester Verheijen en 
wethouder Raven, die al een Euregionale mindset hebben. Wij vragen dus concrete 
en zichtbare resultaten in dit dossier. De motie van het CDA, gericht op aansluiting 
van Sittard-Geleen bij de Euregio Rijn-Maas Noord, mede ingediend door D66, biedt 
daarvoor extra kansen. 
 
Tot slot een opmerking gericht aan het college en de coalitiefracties. Het afgelopen 
weekend konden alle fractievoorzitters meegenieten van e-mailcorrespondentie 
tussen een wethouder en een fractievoorzitter en een raadslid dat een motie wilde 
indienen. Uit deze correspondentie is ons gebleken dat – ondanks alle goede 
voornemens om de bestuursstijl en bestuurscultuur te verbeteren – er binnen de 
huidige coalitie nog te weinig sprake is van dualisme. D66 roept betrokkenen op om 
fracties, dus ook coalitiefracties, de ruimte te geven om hun eigen afwegingen te 
maken zonder dat zij daarvoor eerst de zegen van boven, via een akkoord van het 
college van B&W, hoeven te krijgen.  
 
Tot zover onze bijdrage in eerste termijn. Donderdag zullen wij aangeven welke 
standpunten wij innemen ten aanzien van de drie voorliggende raadsvoorstellen en 
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de aangekondigde moties en amendementen, waarvan een aantal mede wordt 
ingediend door D66. 
 
Tweede termijn, 12 november 
 
Gisterenavond hebben we aandachtig geluisterd naar de reacties van het college op 
de inbreng van de fracties in eerste termijn. Uit die reacties is één ding duidelijk 
geworden; voor dit college en deze coalitie zijn de gemaakte afspraken in het 
coalitieakkoord en het addendum en de daaraan gekoppelde investeringsruimte van 
maar liefst €75 miljoen heilig zijn. Eerder gemaakte afspraken gelden blijkbaar niet 
meer. Destijds, in november 2019, zijn bij het vaststellen van de toen noodzakelijke 
ombuigingen, wel degelijk raadsbreed afspraken gemaakt over het repareren van die 
bezuinigingen zodra daar ruimte voor was. En daarbij is ook afgesproken dat de 
verhoging van de OZB gerepareerd zou worden zodra dat mogelijk is.  
Die financiële ruimte is er nu als gevolg van al die ombuigingen. Je zou dus denken 
dat nu de lasten voor de burger omlaag zouden gaan. Maar nee, het college 
gesteund door de coalitie van gob, CDA, GroenLinks en Stadspartij kiest ervoor om 
die ruimte in te zetten voor een fors investeringspakket. 
Voor D66 blijft gelden: afspraak is afspraak. Voor ons is die afspraak heilig. 
We verschillen dus van mening hierover; de coalitie en het college maken nu andere 
keuzes die onze inwoners en bedrijven raken. 
 
Pogingen om via moties toch enige beweging te krijgen om de lastenverhoging niet 
verder te verhogen zijn gestuit op een klip en klaar “nee” van het college. Alle 
voorstellen die ook maar iets van de €75 miljoen investeringsruimte zouden afhalen 
waren voor de wethouders onbespreekbaar en de coalitiepartijen steunden hen 
daarin en dus lijkt nu alles beklonken; er is geen ruimte voor compromissen. De 
macht van het getal regeert. 
 
Daarom doet D66 vandaag nog een ultieme poging om via een amendement een 
andere dekking te zoeken voor een gedeeltelijke verlaging van het voorgestelde 
OZB-tarief; een dekking die niet ten koste gaat van de nieuwe investeringsruimte. We 
grijpen daarbij terug op de discussie die in juni en begin juli is gevoerd over het 
krediet voor de unilocatie onderwijs- en sport in het middengebied tussen 
Grevenbicht en Obbicht. Toen heeft het college toegezegd een inspanning te leveren 
om de kosten van deze unilocatie terug te brengen van €10 miljoen tot €7,5 miljoen. 
Het D66-amendement om die toezegging vast te leggen in een raadsbesluit haalde 
toen geen meerderheid. Nu proberen we het nogmaals om een bedrag van €2,5 
miljoen vrij te spelen voor de aanpassing van het OZB-tarief. Ons amendement is 
inmiddels in iBabs gepubliceerd; we dienen het nu in. 
 
De D66-fractie is allerminst gerustgesteld door de antwoorden van wethouder Raven 
op onze vragen over de financiële doorwerking van de bestuurlijke afspraken die zijn 
gemaakt met de provincie. Ook de nadere uitwerking van de Toekomstvisie blijft nog  
volstrekt onduidelijk en dat geldt ook voor de financiële gevolgen van de tweede golf 
van de coronacrisis. Dit betekent dat die onderdelen van de begroting mogelijk 
drijfzand zijn. 
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We constateren dat het college niet bereid is om tot een door alle partijen gedragen 
oplossing te komen voor de horeca in Sittard, die letterlijk en figuurlijk te weinig 
ruimte krijgt voor terrassen en winteroverkappingen vanwege de ruimtelijke 
beperkingen veroorzaakt door de donderdag- en zaterdagmarkt. De raad heeft in een 
unaniem aangenomen motie gevraagd om een oplossing en het resultaat daarvan is 
bedroevend. Zeker voor de horecazaken aan de noordzijde van de Markt, is er 
volgens het college geen oplossing mogelijk omdat de ambulante handel en 
vastgoedeigenaren bij Den Tempel niet willen meebewegen. 
Op dit moment lijkt de motie die wij samen met het CDA hebben ingediend het 
hoogst haalbare om de horecaondernemers waar mogelijk te ondersteunen.  
 
Ten aanzien van de door ons mede ingediende motie van CDA en PvdA over een 
tijdelijke oplossing voor de overlast veroorzaakt door het vrachtwagenparkeren in de 
Kampstraat in Geleen, vindt D66 het ronduit triest dat er in 2020, vijf jaar na het 
ondertekenen van een convenant met o.a. de provincie en Rijkwaterstaat, nog 
steeds geen structurele oplossing is gevonden voor de truckers. De motie die 
onlangs is aangenomen in de Provinciale Staten om sneller werk te maken van een 
truckstop met voorzieningen bij het knooppunt van de A2 en A73, biedt gelukkig 
enige hoop maar we vragen het college om ook de druk op te voeren in dit dossier. 
 
Wat de ingediende moties en amendementen betreft, zullen wij een aantal 
voorstellen die gericht zijn op lastenverlichting, veiligheid en duurzaamheid steunen. 
Veel moties zijn ook mede ingediend door D66; het spreekt vanzelf dat we die ook 
zullen steunen.  
 
We hebben nog wel een vraag aan het gob over de door hen ingediende motie over 
een brainstormsessie voor het fietsparkeren. Waarom een brainstormsessie? Het 
onderwerp wordt al prominent genoemd in het coalitieakkoord en deze begroting en 
het college kan meteen aan de slag om de faciliteiten te verbeteren. Een 
brainstormsessie kost alleen maar extra tijd. Het college moet het beleid gewoon 
gaan uitvoeren. 
 
Tenslotte vragen we nogmaals aandacht voor een meer duale opstelling van de 
coalitiepartijen ten opzichte van het college van B&W. Fracties moeten eigen 
afwegingen kunnen maken zonder vooraf in achterkamertjes afspraken te maken met 
hun wethouders. Op die manier wordt de oppositie voor voldongen feiten geplaatst 
als gevolg van dichtgetimmerde standpunten. 
  
 
 
 
 


