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Jack Renet

Onderwerp
Motie VVD Minder regels op weg naar een duurzamer Sittard-Geleen
Motie PVV Blije Bijen
Motie PVV Aansluiting Voorzieningenwijzer
Motie PVV Géén Energieproject zonder draagvlak
Motie PVV Power to Gas
Motie PVV Zorgenvrije Jeugd
Motie fractie Fredrix verlenging “Proef Parkeren Centrum Geleen”
Motie PvdA Eenmalige bonus in 2020 voor BOA’s
Motie CDA Ruimte voor ondernemers en horeca-exploitanten
Motie CDA Toetreding tot Euregio Rijn-Maas Noord
Motie PvdA Tijdelijke voorziening vrachtwagens Kampstraat Geleen
Motie GroenLinks Aansluiting bij Lokale Lastenmeter
Motie GroenLinks Gefaseerde afbouw hondenbelasting
Motie fractie Klein Stageplekken MBO
Motie fractie Klein Zorghelden
Motie fractie Klein Betonnen plakpalen
Motie fractie Klein Jachthaven en dagstrand (Maasplas)
Motie PVV Normalisatie OZB
Motie GOB Vereenzaming en contactarmoede
Motie GOB (digitaal) Meldpunt voor verenigingen en stichtingen
Motie GOB Brainstormsessie fiets parkeren centrum Sittard
Motie DNA Duurzaamheidsprojecten
Motie GroenLinks Campagne Waterklaar en groene groei
Motie GOB Heroverwegen lastenverhoging komende jaren
Motie Stadspartij Reanimatielessen middelbare scholen
Motie Stadspartij App Last Minute aanbiedingen gemeentelijke activiteiten
Motie Stadspartij Ontmoetingsplek veteranen
Motie Stadspartij Circulaire gemeente Sittard-Geleen
Motie VVD Vorming schoolzones
Motie VVD Afschaffing hondenbelasting eerste hond
Motie SPA Isolatie
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Stemverklaringen
Motie 1 : VVD Minder regels op weg naar een duurzamer Sittard-Geleen
De overweging dat plaatsing van zonnepanelen in niet-optimale richting weinig tot geen milieuvoordelen biedt is
pertinent onjuist. Dat staat aan de basis van deze motie die daarmee uitgaat van een foutieve aanname.
SPA vindt dat het aanzicht van monumentale panden essentieel is en de huidige zonnepanelen dat nadelig
beïnvloeden indien die zichtbaar zijn voor het publiek.
Er zijn bovendien bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verduurzamen van monumentale gebouwen binnen de
huidige regels. Daartoe kan men o.a. gebruik maken van dakpannen die tevens als zonnepaneel fungeren waardoor
er geen reden is om het aanzicht van monumentale gebouwen te verlelijken.
Motie 2 : PVV Blije Bijen
Enkele jaren gelden werd er € 26000 bezuinigd op Lanschapspark De Graven die een (succesvol) project hadden om
randen van akkerland en bermen met hulp van boeren in te zaaien met onkruid t.b.v. bijen en andere kleine dieren.
OPA (voorganger van SPA) was toen TEGEN die bezuiniging maar een door GroenLinks ingediend amendement werd
door het college ontraden en ingetrokken. SPA is verheugd dat deze motie die bezuiniging wil terugdraaien.
Motie 4 : PVV Géén Energieproject zonder draagvlak
Kernpunt één van SPA is dat draagvlak onder de betrokkenen essentieel is. Zonder draagvlak onder de bevolking
geen ontwikkeling. Onze inwoners zijn de belangrijkste stakeholders en het gemeentebestuur zit er om hen te
dienen.
Motie 5 : PVV Power to Gas
SPA is voorstander van onderzoek naar Power to Gas maar het is niet aan de gemeente Sittard-Geleen om hierin het
voortouw te nemen. Dit is in de eerste plaats een nationale zaak waarbij Chemelot een belangrijke rol kan spelen.
De gemeenteraad heeft geen zeggenschap over het al dan niet toepassen van Power to Gas in relatie tot Chemelot.
--------------------------Motie 6 : PVV Zorgenvrije Jeugd
De motie geeft reeds aan dat er tal van initiatieven worden ondernomen gericht op jongeren met psychische
problemen. Bovendien valt dit onder het takenpakket van de GGD en niet specifiek van de gemeente.
Daarbij komt dat andere groepen, met name senioren en andere kwetsbaren, minstens zo zeer lijden onder de
psychische gevolgen van Corona omdat zij gedurende zeer lange tijd de deur (vrijwel) niet meer uit kunnen komen
uit angst voor besmetting met dodelijke afloop.
Wanneer de gemeente aanvullend beleid zou moeten ontwikkelen dan behoort de prioriteit bij de meest
kwetsbaren te liggen en niet bij een groep waarvoor reeds specifieke voorzieningen aanwezig zijn.
Bovendien worden ouderen momenteel vrijwel niet meer in verzorgingshuizen opgenomen en moeten daarom
noodgedwongen bij hun kinderen wonen of thuis blijven wonen met extra (mantel)zorg. Voor SPA is het daarom
logisch dat jongeren welke psychische problemen ten gevolge van Corona ondervinden ook een beroep doen op hun
naaste omgeving en desnoods weer bij hun ouders gaan wonen indien dat mogelijk is.
Motie 7 : fractie Fredrix verlenging “Proef Parkeren Centrum Geleen”
De ondernemers in Centrum-Geleen kregen reeds enorme klappen voor Corona. Afschaffing van de huidige regeling
is onverantwoord tijdens Corona.
Motie 8 : PvdA Eenmalige bonus in 2020 voor BOA’s
SPA beschouwt dit als een motie voor de bϋhne.
Waarom zij wel en anderen, bijvoorbeeld winkelpersoneel, niet? De gemeente zwemt niet in het geld en het is geen
taak om een deel van de extra OZB-belasting uit te geven aan bonussen.
Wanneer we dit doen dan hebben de burgers die zich afvragen wat voor Sinterklazen in de raad zitten gelijk.
Motie 9 : CDA Ruimte voor ondernemers en horeca-exploitanten

SPA is tegen het oprekken van landelijke richtlijnen ondanks dat SPA beseft dat het zeer zware tijden voor
ondernemers zijn. Het gemeentebestuur is onvoldoende in staat om het risico van verspreiding van het virus te
beoordelen en behoort zich aan de richtlijnen die landelijk en door de Veiligheidsregio worden verstrekt te houden.
Motie 11 : PvdA Tijdelijke voorziening vrachtwagens Kampstraat Geleen
In antwoord op door SPA op 23 maart 2016 gestelde artikel 37 vragen en tijdens de themasessies van 19 november
2015 en 8 maart 2018 wordt aangegeven dat het college het probleem onderkent en in gesprek is voor oplossingen.
Wanneer nu een ‘tijdelijke voorziening’ gevraagd wordt is dat niet alleen rijkelijk laat maar vooral is het de vraag hoe
‘tijdelijk’ dat zal zijn.
SPA steunt de oproep dat er op korte termijn een oplossing moet komen maar vindt het middel niet goed.
Nu al kamperen truckers met hun gezinnen in de Kampstraat. Het plaatsen van voorzieningen kan een aantrekkende
werking hebben.
In totaal betreft het circa 90 truckers verdeeld over een aantal locaties in de gemeente. Moet overal zo’n WC
geplaatst worden, wie houdt die in het weekend schoon, waarom zouden onze inwoners dat moeten betalen?
Wanneer een WC op vrijdag voor de circa 25 truckers in de Kampstraat geplaatst wordt en het hele weekend
gebruikt wordt voorziet SPA dat deze snel zodanig vervuild zal zijn dat deze, zeker in Corona-tijd, een extra gevaar
voor de gezondheid van de truckers en hun gezinnen zal vormen.
Daarbij komt dat SPA en enkele andere partijen reeds vaak hebben gepleit voor openbare toiletten op meerdere
locaties (met name in de centra) in onze gemeente ten behoeve van onze inwoners en anderen die winkelen en die
er nog steeds niet zijn. Wanneer we daar geen geld voor over hebben vindt SPA het ongepast om wel geld uit te
trekken voor de truckers.
De truckers die de problemen veroorzaken werken voor vervoerders die blijkbaar zodanige lonen betalen dat hun
chauffeurs geen fatsoenlijke huisvesting in de weekends kunnen betalen (NB mochten de lonen inmiddels
opgetrokken zijn dan is er helemaal geen reden meer dat die chauffeurs niet ergens fatsoenlijk onderdak zoeken en
dient de overheid gewoon te handhaven!). Wanneer wij als gemeente dergelijke vervoerders, waaronder LKW
Walter, (en hun opdrachtgevers !!) faciliteren met voorzieningen werken wij als gemeente mee aan het handhaven
van deze slechte werkomstandigheden en bovendien aan het verdringen van arbeidsplaatsen bij de
vrachtvervoerders uit deze regio (o.a. Salari, Limpens, Kantoen Natie, Essers) die wel fatsoenlijke lonen betalen en
hun vrachtauto’s in de weekends op eigen terrein parkeren.
Bovendien wordt aangegeven dat chauffeurs woonachtig in Lindenheuvel hun vrachtauto’s niet in de Kampstraat
kunnen parkeren en daarom in de wijken parkeren. Omdat de meeste straten in de wijken nogal smal zijn
veroorzaakt dit extra gevaar bij het oversteken van voetgangers en hinder. Faciliteren van truckers in de Kampstraat
heeft ook in dat opzicht een negatieve werking.
Motie 13 : GroenLinks Gefaseerde afbouw hondenbelasting
SPA beschouwt de 1e hond als ‘maatschappelijk van belang’ en overige honden, ruim 10% van het totaal, als luxe.
Afbouw voor de 1e hond tot ‘kostendekkende voorziening’ ligt voor de hand.
Het afbouwen tot nul komt er op neer dat 41000 gezinnen de gemeentelijke kosten voor 7500 gezinnen met een
hond gaan betalen. Dat vindt SPA niet de bedoeling temeer omdat honden door hun geblaf en niet zelden door hun
gedrag ook overlast kunnen veroorzaken.
Overigens staat SPA open voor discussie over het geheel afbouwen van de hondenbelasting dan wel het belasten
van andere huisdieren (katten).
Geld kun je maar een keer uitgeven en meerdere doelen moeten bij besteding gewogen worden.
Voor 1 ton verlaging van de hondenbelasting kun je het mantelzorgcompliment voor de 3000 ontvangers met 33
euro verhogen. Afbouw van 4 ton hondenbelasting in 4 jaar vindt SPA redelijk maar dan behoort het
mantelzorgcompliment ook structureel verhoogd te worden aangezien het maatschappelijk belang van mantelzorg
nog groter is dan van een hond.
Motie 15 : fractie Klein Zorghelden
De gemeente is er niet om dit soort dingen te doen.
Motie 17 : Klein Jachthaven en dagstrand (Maasplas)
Tijdens de raadsvergadering heeft SPA aangegeven dat extensieve recreatie zoals bijvoorbeeld bij Aldeneik geheel in
lijn licht met de veranderde inzichten inzake toerisme binnen onze gemeente en dat hier een unieke kans ligt.
Er is hier sprake van algemeen belang waardoor het gerechtvaardigd is om na te denken over een andere invulling
dan het huidige bestemmingsplan aangeeft.

Motie 18 : PVV Normalisatie OZB
De ambtelijke argumentatie dat het haast ondoenlijk is om de begroting 2021 aan te passen en de OZB niet extra te
verhogen is voor SPA een non-argument.
De RAAD hoort over het budget te gaan en niet het college of de ambtenaren. Indien wij als RAAD vinden dat de
extra OZB-verhoging niet moet doorgaan dan past men het maar aan.
GroenLinks betoogde in de raadsvergadering dat de huizen zo’n 15% meer waard werden en dat als compensatie
voor de verhoogde OZB-heffing kon worden gezien. SPA gaf toen aan dat mensen de verhoging van de woonlasten in
de beurs voelen en de verhoging van de woonlasten niet positief ervaren in hun beurs.
Het is zelfs zo dat de meerwaarde van de woning al extra OZB-opbrengsten en dus uitgaven voor de mensen
oplevert. Onze inwoners worden dus dubbel getroffen door de extra OZB-verhoging t.b.v. de investeringen.
Motie 19 : GOB Vereenzaming en contactarmoede
Deze motie beschouwt SPA als voor de bϋhne.
Er is ambtenaar aangesteld voor eenzaamheidsbestrijding.
Deze motie roept het college op om de ambtenaar te vertellen zijn werk naar behoren te doen.
Motie 20 : GOB (digitaal) Meldpunt voor verenigingen en stichtingen
Meermaals is door het college reeds aangegeven dat er een ambtenaar is die aanspreekpunt voor verenigingen en
stichtingen is. Tijdens de raadsvergadering werd toegezegd dat er een link op de website van de gemeente wordt
geplaatst waarin dit wordt aangegeven. De motie is overbodig.
Motie 21 : GOB Brainstormsessie fiets parkeren centrum Sittard
SPA heeft eerder een motie ‘Bewaakte fietsenstallingen’ ingediend.
Deze werd verworpen. Nu dient men een motie in om te gaan praten over het oplossen van de problemen.
SPA is van mening dat deze motie te slap is: het probleem moet gewoon worden opgelost.
Motie 22: DNA Duurzaamheidsprojecten
Deze motie vraagt het college om datgene wat over burgerparticipatie in haar coalitieprogramma staat uit te voeren.
SPA is van mening dat onze inwoners bij alle ontwikkelingen direct betrokken behoren te worden.
Motie 23 : GroenLinks Campagne Waterklaar en groene groei
SPA is van mening dat dit al lang had moeten gebeuren.
Motie 24 : GOB Heroverwegen lastenverhoging komende jaren
SPA zal deze motie steunen maar vindt het politieke huichelarij dat juist de partijen die verantwoordelijk zijn voor de
grote lastenverhoging deze motie indienen. Juist zij hadden de verhoging behoren te beperken toen dat aan de orde
was.
Motie 25: Stadspartij Reanimatielessen middelbare scholen
Het is SPA bekend dat op bepaalde basisscholen kinderen van groep 8 al getoond wordt hoe levensreddend
reanimatie kan zijn en zij krijgen ook uitleg hoe iemand ondersteund kan worden bij het opstarten van reanimatie.
Ondanks dat het college aangaf dat er bezwaren kleven aan de uitvoering vindt SPA dit een kwestie die de aandacht
op middelbare scholen meer dan verdient aangezien het een levensreddende maatschappelijke functie betreft.
Motie 26 : Stadspartij App Last Minute aanbiedingen gemeentelijke activiteiten
Niet alleen vindt SPA dit geen taak voor de gemeente maar vooral dat het propageren van het gebruik van last
minute aanbiedingen voor evenementen welke binnen onze gemeente plaatsvinden kan er toe leiden dat
organisatoren financieel in problemen komen doordat te weinig mensen vooraf kaarten kopen.

Motie 27 : Stadspartij Ontmoetingsplek veteranen
Het college gaf aan dat zij intensieve contacten met de veteranen heeft en deze niet te kennen hebben gegeven dat
er behoefte zou zijn aan een dergelijke ontmoetingsplek.
Motie 28 : Stadspartij Circulaire gemeente Sittard-Geleen
SPA is er voorstander van dat de gemeente probeert circulair te worden en dat samenwerking binnen de regio
daarbij van belang kan zijn.
Maar omtrent de gevolgen van het Chemelot Circulair Hub initiatief voor de gemeente is nog helemaal niets bekend.
Een motie die oproept om daar aan bij te dragen kan SPA daarom niet ondersteunen.
Motie 29 : VVD Vorming schoolzones
Ondanks het negatieve advies van het college steunt SPA deze motie omdat landelijk gebleken is dat instelling van
schoolzones een positieve bijdrage kunnen leveren op de veiligheid rond scholen.
Motie 30 : VVD Afschaffing hondenbelasting eerste hond
Bij motie 13 ‘Gefaseerde afbouw hondenbelasting’ heeft SPA reeds aangegeven open te staan voor de discussie
over algehele afschaffing van hondenbelasting maar dat SPA vooralsnog uit wil gaan van gefaseerde afbouw tot
kostendekkend.

