
Begroting 2019 – Bijdrage SPA – 1e termijn – 13 nov 2018 
Met mijn bijdrage zal ik me bij menigeen niet populair maken maar het is mijn taak als raadslid 
om afwegingen te maken en besluiten te nemen in het algemeen belang. SPA en ik gaan dat niet 
uit de weg. 
 
Graag wil ik van het College weten wat de financiële doorwerking is van het persbericht van 
hedenmiddag. Bovendien zie ik graag de mening van het College over de ingediende 
amendementen die geld opleveren tegenmoet voor de vergadering, dat spaart tijd. 
 
SPA vond nog wat bezuinigingsmogelijkheden en hoopt dat andere partijen nog meer vonden. 
Pas wanneer we weten hoeveel geld we in totaal kunnen vrijmaken kunnen we kiezen wat we 
gaan repareren. 
De wensen van de partijen komen grotendeels overeen maar hoe die te dekken verschilt. 
Daarom ontkoppelt SPA amendementen die geld vrijmaken van die geld kosten. 
Alles stoot op bezwaren maar de gemeente is niet in de positie om met fluwelen handschoenen 
keuzes te maken, we moeten knopen doorhakken. Daarvoor zitten wij hier. 
SPA vraagt de raad de dekkingen integraal te bekijken en niet per amendement. 
 
De woonlasten voor particulieren stijgen met 7 procent. Voor bedrijven bedraagt de verhoging 
van het ozb-tarief in 2019 bijna 15 procent. Omdat de lonen bijna niet stijgen door de inflatie en 
de verandering van belastingtarief komt dit er nog eens bij. Dat zal weerslag hebben op de 
koopkracht van onze burgers en de omzet van het lokale MKB. 
 
Dames en heren, mantelzorg doe je met je hart. Dat is zeer belastend, verantwoordelijk en 
maatschappelijk uiterst belangrijk. U dient zich te realiseren dat het mantelzorgcompliment 
neerkomt op een gemeentelijke bijdrage van maximaal 36 cent per uur. Vergelijk dat met de € 
102 per uur gemeentelijke subsidie aan Artamuse. 
 
SPA respecteert dat mensen zich vol overgave voor het behoud van Artamuse inzetten.  
Maar maatschappelijk en in de situatie waarin de gemeente verkeert, is het volstrekt 
onverantwoord om de huidige subsidie ook maar bij benadering te handhaven. 
 
In Sittard-Geleen zijn er ook veel mensen die rond moeten komen van zo’n € 200 per maand 
netto, dat is € 2400 per jaar. 
Iemand die een jaar, 40 weken, één uur muziekles per week krijgt levert Artamuse € 4080 op. 
Dit in schril contrast tot bv de € 15 die een ouderenvereniging jaarlijks voor een lid ontvangt. 
Ook andere verenigingen ontvangen slechts enkele tientjes subsidie om mensen hun hobby te 
laten uitoefenen. Die verhoudingen zijn volstrekt scheef en niet acceptabel ! 
 
Zaterdag was de mantelzorgverwendag. Druk bezocht, een groot succes.  
Ik vroeg aan zo’n dertig mensen hoe men tegen afschaffing van het mantelzorgcompliment 
aankijkt. Op twee personen na vond men afschaffing zeer slecht, meerdere personen werden er 
kwaad over. Velen kijken echt uit naar het mantelzorgcompliment o.a. omdat zij daardoor ook in 
de decembermaand kunnen participeren. Een vrouw zei dat een bovenbuurvrouw haar driejarig 
dochtertje wilde vertellen dat Sinterklaas niet bestond want zij kon geen cadeautje kopen. Die 
vrouw gaat een deel van het mantelzorgcompliment besteden om voor dat kind een cadeautje 
te kopen. 



Anderen vertelden me dat het mantelzorgcompliment een deel van de kosten vergoedt die zij 
maken om degene die zij verzorgen te bezoeken en dat dit zeer welkom is voor iemand met een 
klein AOWtje of bijstand. 
Mantelzorgers vormen een groep die niet georganiseerd is en niet luidkeels op de barricaden 
gaan staan. Nee, zij doen hun werk in stilte en vaak om dat het hun overkomen is en niet uit 
keuze. Dat maakt hun een gemakkelijke prooi om op te bezuinigen, helaas. 
SPA accepteert niet dat wij als gemeente niet langer bereid zijn om onze waardering te laten 
blijken voor slechts 36 cent per uur en wel € 102 per uur voor een hobby blijven dokken. 
 
Ik vraag de leden van deze Raad, maar ook degenen die Artamuse een warm hart toedragen, 
durft u nog met goed fatsoen de subsidie van Artamuse ook maar bij benadering te handhaven 
en het mantelzorgcompliment te schrappen? 
 
Artamuse rekent € 65 per lesuur, heeft weinig overhead en zegt veel geld kwijt te zijn aan 
juridische zaken en ander ‘gedoe’. De gemeente geeft dus ruim 4 ton subsidie voor overhead en 
‘gedoe’. SPA vindt het met onmiddellijke ingang structureel schrappen van 1,7 ton voor ‘gedoe’ 
volkomen in overeenstemming met het doel waarvoor subsidies verstrekt worden namelijk om 
activiteiten mogelijk te maken. 
Artamuse mag daar ook vrijwillig van afzien wat mij betreft, dat zou goodwill kweken. 
Aangezien de gemeente de afgelopen zes jaar al door is gegaan met subsidiëring terwijl 
gesprekken liepen over de toekomst van dans- en muziekonderwijs, vindt SPA het volkomen 
normaal om nu de knoop door te hakken en ingaande 2019 de subsidie af te bouwen in plaats 
van nog een jaar te wachten. Van het College wil SPA weten of dat juridisch kan. 
 
Glanerbrook kost de gemeente jaarlijks 1,18 miljoen. Voor elk van het contractueel vastgelegde 
minimale aantal van 220000 betalende bezoekers is dat € 5,34. Dat kun je als een normbedrag 
zien. Voor Artamuse zou dat neerkomen op zo’n € 60000. Er mag best differentiatie mag zijn, 
maar dan nog praat je steeds over lage bedragen per persoon per uur. 
 
Ik heb er al eerder op gewezen dat Volt zo’n € 26 per betalende bezoeker ontving terwijl die 
persoon slechts € 8 betaalde. Ook daar kan en moet op bezuinigd worden. De toenmalige leiding 
gaf aan dat commerciële uitbating in combinatie met lagere subsidiëring mogelijk is mits de 
gemeente daartoe de voorwaarden schept. 
 
SPA beschouwt het als nalatigheid dat de achtereenvolgende Colleges de Raad niet bewust 
maakte van de enorme en maatschappelijk onverantwoorde verschillen. Nu we weten dat die er 
zijn behoort harmonisatie zeer hoge prioriteit te hebben. Nog voor het eind van het jaar behoort 
dit voor de veel subsidie ontvangende organisaties te worden geanalyseerd en aangepast, 
desnoods via verstrekking van voorschotten op de subsidie, zodat al in 2019 met harmonisatie 
wordt begonnen. Uitstel van een jaar kost miljoenen en is onverantwoord. 
 
SPA constateerde dat in 2017 de gemeente netto € 171000 bijdroeg aan het Sint Rosafeest en € 
152000 aan de Wentjerdruim. Entree werd daarbij niet geheven. Dit terwijl aan andere 
evenementen, waar vaak wel entree werd geheven, slechts maximaal € 40000 werd 
bijgedragen. SPA wil dat de exorbitante bijdragen voor beide evenementen met onmiddellijke 
ingang worden teruggebracht tot € 40000 en € 30000. 



Het Oktoberfeest leed ondanks dat de omzet in 2017 ruim het dubbele van de begroting was 
een klein verlies. SPA wil dat de bedrijfsvoering al voor 2019 zo wordt aangepast dat er minimaal 
een opbrengst van € 150000 zal zijn. 
 
SPA vindt het belangrijk dat de signalen van onze burgers worden gehoord.  
Duidelijk is gebleken dat wij geen stad zijn maar een gemeente die juist haar kracht in de 
verscheidenheid van de kernen moet zoeken. 
‘Sittard-Geleen : grote gemeente zonder stedelijke allure’ aldus de Rabobank in haar Kennis en 
Economisch Onderzoek. De conclusie: ‘In tegenstelling tot andere gemeenten met 100.000 
inwoners, ontbeert Sittard-Geleen zowel in sociaal als in economisch opzicht duidelijke stedelijke 
trekken. Het aantal inwoners krimpt, jongeren vertrekken en de werkgelegenheid neemt al jaren 
af. Het is de vraag of deze ontwikkelingen in de toekomst zullen veranderen. ... Echter, de rol van 
een (groot)stedelijk centrum zal Sittard-Geleen in de toekomst waarschijnlijk net zo min als nu 
kunnen vertolken.’ Dat was in mei 2006, sindsdien is er weinig veranderd behalve dat we er nu 
financieel belabberd voorstaan.  
In het coalitieakkoord wordt consequent over ‘gemeente’ gesproken, maar in de begroting nog 
niet. SPA vindt het voor de eenwording van onze gemeente erg belangrijk dat het 
gemeentebestuur nauwkeurig formuleert en uitstraalt dat wij een gemeente zijn en geen stad. 
Middels een amendement wil SPA dat dit ook uit de begroting blijkt. 
 
SPA gaf als eerste partij aan dat zij de norm voor bijzondere bijstand op 110% wil handhaven. 
Wij hebben ook al vanaf het begin aangegeven dat wij vanwege de economische effecten het 
onderhoudsniveau in de centra op B willen hebben i.p.v. de voorgestelde C.  
Opheffen van de huidige gratis parkeeruren acht SPA onwenselijk, vooral in Geleen waar de 
concurrentie van Makado en Stein fnuikend is in combinatie met de grote leegstand en de 
achteruitgang van het onderhoudsniveau. In Sittard wil SPA dat de fietsenstallingen, liefst gratis, 
worden bewaakt. Wij zien dit als een impuls voor het centrum. Veel mensen zijn bereid iets te 
betalen voor de veiligheid van hun elektrische fiets of scooter. Omdat de eerste hond voor velen 
een echte steun in het leven is acht SPA kwijtschelding van belasting verantwoord. 
 
Het Sociale Domein is het laatste waarop SPA artikel-12 niveau accepteert. Het College wil dat 
en onderhoud van de openbare ruimte echter volgens het wettelijk minimum uitvoeren. 
Bovenregionale economie wil SPA tot nul reduceren omdat wij geen wettelijke verplichting 
hebben en de grote bedrijven bulken van het geld. 
SPA wil ALLE investeringen die juridisch kunnen uit de begroting schrappen cq stopzetten zodat 
we een zero-base begroting krijgen. Bij de Kadernota bepalen we dan welke oude en nieuwe 
plannen we wel willen en kunnen uitvoeren. 
 
Bij het lezen van de begroting deed één zin echt pijn aan de ogen: ‘Deze vaste koers is ook 
tijdens de crisis vastgehouden en is succesvol geweest.’  
Als een ding de mensen in de straat duidelijk is dan is het wel dat het gevoerde beleid tot de 
huidige situatie leidde. Kijken we naar de cijfers uit de begroting 2019 en de jaarrekeningen van 
2010 en 2014 dan zien we dat de langlopende schulden stegen van 292 via 315 naar 360 
miljoen; het eigen vermogen daalde van 99 via 74 naar 44 miljoen; de solvabiliteit daalde van 21 
via 15 tot 9%. Dit kun je toch niet succesvol noemen. 
We willen met zijn allen de schouders eronder zetten om de gemeente weer gezond te maken 
maar dan moet je wel de realiteit onder ogen zien. 


