WAT VINDT SPA

1

De basisgedachte is dat mensen, milieu en middelen op een harmonieuze wijze gecombineerd
moeten worden voor een duurzame samenleving.

2 Het welzijn van alle inwoners van Sittard-Geleen staat voorop.
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Uitgangspunt van ons gemeentelijk beleid is dat burgers van alle generaties samen zorgen voor
een leefbare omgeving in hun buurt, wijk, stadsdeel en de gemeente.
De gemeenschap als geheel en de centra in het bijzonder kunnen profiteren van het op een
goede wijze met elkaar omgaan van verschillende generaties.
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Vergrijzing en ontgroening zijn twee problemen die veroorzaakt worden door de leeftijdsopbouw
5 van de inwoners van Sittard-Geleen en doordat jongeren vaak wegtrekken wanneer zij gaan
studeren of elders een baan vinden.
6

SPA beschouwt het doel in de Toekomstvisie 2030 'Ambitie is om in 2030 de arbeidsparticipatie
zeker op het landelijk gemiddelde te krijgen' als onrealistisch.

Totdat cijfers uitwijzen dat oudere bijstandsgerechtigden en werklozen weer veel makkelijker
7 werk vinden 45-plussres vrijstelling van sollicitatieplicht moeten kunnen krijgen als compensatie
voor het verrichten van vrijwilligerswerk en daarvoor een vrijwilligersbijdrage moeten ontvangen.
8

Respect, fatsoenlijke omgang en zorg voor zwakkeren en senioren behoren tot de fundamenten
van onze beschaving en zijn voor ouderen boven 75 jaar erg belangrijk.
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9

Mensen moeten aangeven wat ze willen en daarom is het zeer nodig om de bewoners te
betrekken bij hoe hun buurt, wijk, kern en de gemeente wordt ingericht en wordt bestuurd.
SPA vindt het huidige accommodatiebeleid dat uitgaat van centralisatie van

10

gemeenschapshuizen niet realistisch en in strijd met het Diversity Charter en het VN-verdrag
voor gelijke rechten voor mensen met een beperking omdat het accommodatiebeleid ervan
uitgaat dat iedereen dat met een wandeling van twaalf minuten kan bereiken.

Gezien de grote schaarste in ruimte die nu reeds binnen onze gemeente is en gezien de
11 enorme omvang van bedrijventerreinen vindt SPA het onverantwoord om verdere uitbreiding
van bedrijventerreinen in onze gemeente nog langer toe te staan.
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12
13

Te hoge concentratie van migranten in sommige buurten belemmert integratie, werkt door in
volgende generaties en veroorzaakt achterstanden en spanningen in de samenleving.
SPA is van mening dat integratie van alle niet-westerse migranten die door gezinsvorming,
gezinshereniging of als vluchteling hierheen komen noodzakelijk is.
Bekend is dat een samenleving slechts een beperkte hoeveelheid nieuwkomers kan

14 verwerken zonder dat er grote problemen optreden. De overheid heeft daarom een taak ervoor
te zorgen dat het aantal arbeidsmigranten binnen elke wijk of buurt binnen de perken blijft.
15

Indien bedrijven arbeidsmigranten hierheen halen behoren de maatschappelijke kosten op die
bedrijven verhaald te worden want zij profiteren immers van de revenuen.
Er zal moeten worden opgetreden tegen organisaties en mensen die zich afzetten tegen en

16

respectloos omgaan met onze normen en waarden. Dit geldt uiteraard niet alleen op het
gebied van integratie maar voor alle inwoners die onacceptabel en/of crimineel gedrag
vertonen.
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17
18
19
20

21

SPA heeft als uitgangspunt dat elk kind recht heeft op gelijke kansen en onderwijs verdient
met de beste toekomstmogelijkheden ongeacht herkomst, leeftijd, intelligentie of beperkingen.
De door sloop vrijgekomen ruimte in Geleen-Zuid moet vooral gebruikt worden voor de
vestiging van jonge gezinnen en voor vergroening van de wijk.
SPA vindt het als zodanig positief dat de verschillende schoolbesturen (Kindante, Triade,
Movare, INNOVO, Pallas) zorgen voor scholen die verschillen qua onderwijsfilosofie.
SPA is van mening dat juist DaCapo zich niet moet laten omvormen tot een veredelde
bedrijfsopleiding maar hun leerlingen zodanig opleiden dat zij veel breder inzetbaar zijn.
Momenteel betaalt de overheid voor een school die op Chemelot gevestigd is en is de band
met Chemelot zodanig groot dat gerust over een bedrijfsopleiding gesproken mag worden.
Deze ontwikkeling vindt SPA ongewenst temeer omdat studenten structureel in een gevaarlijke
omgeving worden gebracht.

22

SPA is van mening dat een chemische opleiding in deze regio nuttig is maar dat deze buiten
Chemelot moet plaatsvinden en dat deze minder sterk op Chemelot gericht moet zijn.

23

SPA vindt de term 'kenniswerker' discriminerend, zeker op de wijze waarop die in SittardGeleen wordt gehanteerd.

SPA waardeert mensen met ieder opleidingsniveau en achtergrond. Elke discipline, elk
24 vakgebied heeft betekenis in de samenleving en kennis kan op meerdere manieren verkregen
worden.
SPA vindt het van belang dat leerlingen tijdens hun middelbare schooltijd ook enige kennis van
de Duitse taal opdoen en de mogelijkheid krijgen om daarin ook examen te doen. Kennis van
25
de Franse taal vindt SPA minder belangrijk maar SPA onderkent dat dit eveneens nuttig zou
kunnen zijn en onderwijs als keuzevak te overdenken valt.
26 SPA vindt het belangrijk dat kinderen al op de basisschool kennis van het Limburgs opdoen.
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SPA vindt dat de grote groep laaggeletterden niet zomaar aan hun lot mogen worden
27 overgelaten. Dat is niet alleen in het belang van de mensen in kwestie, maar net zozeer voor
onze samenleving.
Zelfontplooiing van nieuwkomers is belangrijk voor onze samenleving omdat ook zij talenten
28 hebben. Heel belangrijk is dat veel nieuwkomers vaardigheden en scholing hebben opgedaan
in hun thuisland en dat hun diploma?s hier niet erkend worden.
Sancties die de Participatiewet biedt kunnen worden ingezet tegen mensen die onvoldoende
29 meewerken aan integratie en subsidies aan organisaties die integratiebevordering
tegenwerken kunnen worden gestopt.
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Sittard-Geleen heeft in alle kernen en wijken zowel fysiek als levend cultureel erfgoed. SPA
30 vindt het belangrijk dat onze inwoners zich daarvan bewust zijn, ook degenen die hier komen
wonen.
31

Cultuur is zo van maatschappelijk belang voor onze inwoners en voor het behoud en de
verbetering van het leef- en vestigingsklimaat in onze gemeente, regio en provincie.

32

SPA vindt pluriformiteit belangrijk en ook dat er in alle kernen culturele manifestaties zijn en
niet vrijwel alleen in Sittard.

Belangrijk vindt SPA ook dat zowel grote als kleine organisaties mogelijkheden krijgen om zich
33 te ontplooien en daartoe ook voldoende op gelijke basis verdeelde financiële mogelijkheden
voorhanden zijn.
Juist vanwege die pluriformiteit en de creativiteit die jeugdigen van nature haast per definitie
34 hebben vindt SPA dat er meer aandacht voor jeugd- en cultuurprojecten die vanuit de burgers
ontstaan moet komen.
SPA is van mening dat kunst en cultuur veel meer kunnen worden ingezet om, vooral bij goed
35 weer, het verblijf in de centra te veraangenamen. Dat bevordert tevens de aandacht voor
cultuur bij een breed publiek.
36

SPA is ervan overtuigd dat indien personen, gezinnen of groepen zich afsluiten van de
Nederlandse samenleving dit een zeer slechte zaak is die generaties lang voor problemen zorgt.
Van nieuwkomers mag verwacht worden dat zij zich inzetten om een volwaardige plaats in de

37 samenleving te verwerven. Onderdeel daarvan is dat zij bekend worden met de culturele
gebruiken en die accepteren, er deels aan deelnemen en ook deels overnemen.
38 Mensen die hierheen komen behoren onze kernwaarden te accepteren en te respecteren.

8

WAT VINDT SPA

39 Iedereen die zorg nodig heeft behoort die te krijgen.
Zolang er geen evenwicht tussen de uitstroom van jeugdzorg met de instroom aan Wmo is zal
40 bekeken moeten worden hoe dat komt en zullen maatregelen moeten worden genomen die
hierop inspelen.
41

Dat veel senioren digibeet zijn of slecht met digitale informatie kunnen omgaan wordt nog
steeds vaak vergeten.

SPA acht het belangrijk dat de gemeente ook op het gebied van omgang van kinderen met
sociale media, in samenwerking met scholen en ouders, preventief te werk gaat. Wellicht dat
42
daardoor ook de kosten voor het verlenen van intensieve jeugdzorg verlaagd kunnen worden.
SPA ziet dergelijke acties als investeren in gezondheid vanuit de gemeentelijke zorgplicht.

43

SPA heeft grote moeite met de grote reducering van het aantal zorgaanbieders dat de
gemeente vanaf 2022 doorvoert. Het middel om van ruim 100 naar nog geen 30 aanbieders te
gaan en daardoor veel ZZPers en kleine organisaties niet langer te accepteren als
zorgaanbieder vindt SPA te drastisch.

SPA ziet graag dat de gemeente meer ruimte biedt aan ZZPers en kleine organisaties door de
administratieve lasten terug te dringen en door meer kleine aanbieders te accepteren.
44
Daardoor krijgen cli‰nten de kans om te kiezen voor de hupverlener waarin zij vertrouwen
hebben in plaats van aangewezen te zijn op een voor hun gemaakte keuze.
Wat SPA belangrijk vindt is dat Moveoo een transformatie ondergaat waarbij de nadruk meer
45 komt te liggen om cliënten meer te begeleiden in kleine groepen om te laten uitstromen in
plaats van langdurige opvang in een grote centrale locatie.
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Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor de leefbaarheid. Daarbij gaat het niet alleen om
46 de harde cijfers, maar minstens zo zeer om de beleving van veiligheid, het veiligheidsgevoel,
door de bewoners.
De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek hebben een project 'Spookbedrijven' gericht op
bedrijven die legale activiteiten als dekmantel voor illegale activiteiten gebruiken. SPA vindt dit
47 zeer belangrijk mede omdat burgers niet altijd merken dat zij daarmee in aanraking komen
totdat zij onder druk worden gezet en dan ongewild in het criminele circuit geraken of
gedupeerd worden door huurders.
De gemeente maakt bij de bestrijding gebruik van het Damoclesbeleid dat het mogelijk maakt
om panden waarin hennepteelt geconstateerd wordt te sluiten. SPA beseft dat inzet van dit
48 middel soms nodig is maar vindt desondanks dat per geval zorgvuldig bekeken moet worden
of het middel gepast is. Per geval moet bekeken worden of de verhuurder echt iets te verwijten
valt of dat deze zelf slachtoffer is.
49

Vooral weinig mobiele ouderen en mensen met een beperking klagen vaak over ongelijke
stoepen en klinkers in looppaden die het hun bemoeilijkt om te lopen.

Waren het vroeger auto?s die problemen veroorzaakten in de centra, zijn het nu vaak scooters
50 en snelle fietsers die voetgangers de stuipen op het lijf jagen door roekeloos te rijden in de
autoluwe centra van Sittard en Geleen. Daar moet iets aan gedaan worden.

51

De doorstroming van het autoverkeer in Sittard moet verbeteren want deze is nog steeds
traag, fietsverkeer kan op veel plaatsen wel goed oversteken maar ook dat ondervindt hinder
van de afstelling van de verkeerslichten. De aansluiting op de, meest provinciale, randwegen
laat nog te wensen over.

De meeste ouders zijn voorzichtig bij het ophalen of brengen van hun kinderen naar school
52 maar sommigen hebben lak aan verkeersregels en de veiligheid van anderen. Ook hier moet
tegen worden opgetreden.
SPA is van mening dat het te gek voor woorden is dat geaccepteerd wordt dat het groepsrisico
53 in Sittard nabij de Sitadel aanmerkelijk groter is dan in Eindhoven waar dezelfde treinen
doorheen rijden.
54
55

SPA vindt nauwkeuriger onderzoek waarbij de relatie tussen woonafstand van Chemelot en
beleving veel beter in beeld gebracht wordt nodig.
Of van een incident berekend wordt dat het maar heel zelden optreedt vindt SPA minder
belangrijk want 'heel zelden' kan ook 'morgen of vandaag' zijn.

SPA vindt dat geen enkel bedrijf het recht heeft om het leven van omwonenden te bedreigen.
56 Daarom heeft SPA als uitgangspunt dat effecten van een incident niet tot gevolg mogen
hebben dat er slachtoffers buiten de hekken van Chemelot kunnen vallen.
57 Voor SPA tellen ook de levens van alle Chemelot-medewerkres mee.
58 De gemeente heeft momenteel als beleid dat 'kwetsbare voorzieningen' niet nabij Chemelot
mogen worden gebouwd en zoveel mogelijk worden verplaatst naar elders. De
zelfredzaamheid van omwonenden wordt als cruciaal onderdeel van de veiligheidsstrategie
gezien. SPA is het principieel niet eens met die uitgangspunten van beleid aangezien dit
uitwaartse zonering betreft. Het beleid ziet de aanwezigheid van mensen nabij Chemelot als
10
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probleem. Men probeert, langjarig, o.a. door het slopen van woningen de bewoning rond
Chemelot uit te dunnen en te vervangen door bedrijventerrein.
59

Kan men niet garanderen dat de effecten van een explosie of van brand beperkt blijven tot het
bedrijventerrein dan moet die installatie worden aangepast of desnoods ontmanteld.

Indien een toxische stof kan vrijkomen behoort er voldoende tijd te zijn om de omgeving te
ontruimen. Kan het bedrijf daar niet aan voldoen zal men die installatie naar elders moeten
60
verplaatsen waar men dat wel kan garanderen want onze inwoners behoeven niet het risico te
lopen slachtoffer te worden van economische activiteiten van welk bedrijf dan ook.
Indien een toxische stof kan vrijkomen behoort er voldoende tijd te zijn om de omgeving te
ontruimen. Kan het bedrijf daar niet aan voldoen zal men die installatie naar elders moeten
verplaatsen waar men dat wel kan garanderen want onze inwoners behoeven niet het risico te
lopen slachtoffer te worden van economische activiteiten van welk bedrijf dan ook.Doordat
61 structureel vestiging van voorzieningen als kinderdagverblijven nabij Chemelot worden
geweerd tast dit de leefbaarheid en de verjonging van die buurten en wijken aan. SPA is van
mening dat inwaartse zonering van Chemelot noodzakelijk is en dat de veiligheid van mensen
die buiten Chemelot wonen gegarandeerd moet zijn. Voor de leefbaarheid van de omliggende
wijken is dat noodzakelijk.
62

Dat de zelfredzaamheid van omwonenden bevorderd wordt vindt SPA een goede zaak maar
dat mag geen basis van het veiligheids- beleid vormen.

SPA is van mening dat veilig wonen een kerntaak is van de gemeente en dat het beleidsmatig
weghalen van voorzieningen in strijd is met het bevorderen van de leefbaarheid. Het probleem
63
moet aan de basis worden aangepakt. Niet de bewoning maar de onveiligheid en
uitbreidingsdrang van Chemelot moet worden aangepakt.
64

De Toekomstvisie 2030 bevat de zin ?In 2030 hebben we de georganiseerde misdaad
weggedreven.? SPA vindt dit een mooi doel maar een utopie.

Ofschoon SPA privacy zeer serieus neemt zijn wij van mening dat het gebruik van camera?s
65 op sommige plaatsen nodig is om de veiligheid te bevorderen en ook om daders op te sporen
voor bijvoorbeeld het dumpen van afval.
SPA hecht groot belang aan de aanwezigheid en taakinvulling van de wijkagent. Veel mensen
66 kennen de wijkagent amper of niet en weten hem niet te bereiken op momenten dat het van
belang is. Dat moet beter.
67

SPA vindt het al dan niet verbieden van vuurwerk een nationale of provinciale zaak en volgt
daarom principieel het vastgestelde beleid en wil dat daarop gehandhaafd wordt.
Wel is SPA van mening dat indien vuurwerk voor consumenten niet wordt toegestaan de

68 gemeente bij Nieuwjaar, Koningsdag of bij een andere gelegenheid op enkele plaatsen binnen
onze gemeente voor vuurwerkshows moet zorgen.
69

Een besluit over het open houden van MAA is niet aan de gemeenteraad maar SPA wil graag
een discussie voeren over de positie die de gemeente inneemt in dit dossier.
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70
71

Voor SPA is participatie in de eerste plaats het meedoen in de samenleving en niet het hebben
van werk.
Bij SPA staat het welzijn van de mensen centraal en is economie slechts een middel om dat te
bereiken en niet andersom.
Participatie is een proces dat van twee kanten moet komen: de samenleving moet

72 mogelijkheden bieden maar de persoon moet wel mee willen doen. Uitgangspunt is daarbij
voor SPA dat motivatie beter is dan dwang.
73

SPA is voorstander van bevordering van inclusie en diversiteit op basis van het Diversity
Charter en het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking.
Echte burgerparticipatie houdt volgens SPA in dat het gemeentebestuur de mening van

74 inwoners daadwerkelijk wil gebruiken, vooral wanneer het een ontwikkeling betreft die nadelen
voor een bepaalde groep bewoners heeft.
Pas indien 'algemeen belang' echt is aangetoond dient de raad een besluit te nemen dat
75 (mogelijk) tegen de mening van de omwonenden ingaat. Dat is burgerparticipatie op bestuurlijk
niveau!

76

Bij zaken die jeugdigen aangaan moeten zij veel meer betrokken worden. Bij richtinggevende
ontwikkelingen moet hun mening, echt vastgesteld en niet gefundeerd op basis van slechts
enkele personen, leidend zijn tenzij dit echt teveel indruist tegen andere belangen of financieel
of anderzijds niet haalbaar is.

SPA is van mening dat de samenleving van mensen met een uitkering een tegenprestatie mag
verlangen maar dat deze vooral op maatschappelijk en sociaal vlak moet worden ingevuld en
77
niet door bedrijven te gerieven door het tegen lage kosten beschikbaar stellen van
arbeidskrachten die met behoud van uitkering werk verrichten.
Ook wanneer iemand die bijstand ontvangt op andere wijze iets kan bijverdienen moet dit
78 volgens SPA mogelijk zijn na overleg met het UWV dat zal bekijken of er sprake is van 'werk'
of van 'bijverdienste'.
SPA is daarom voorstander om mensen met een uitkering meer mogelijkheden te geven om
79 opleidingen te volgen waarbij (tussentijdse) studieresultaten een maatstaf voor continuering
van de medewerking vormen.
Voor degenen die niet in staat blijken om vooruit te komen zullen we maatwerk moeten
80 bedenken dat het voor hun toch mogelijk maakt om goed te participeren in onze samenleving,
bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.
81 Mobiliteit is een belangrijke factor bij participatie.
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Wanneer een College financi‰le problemen heeft en dan er voor kiest om de lasten voor haar
82 inwoners te verhogen en te bezuinigen op dingen die de burgers raken, dan is dit verkeerde
prioritering.
83

De gemeente heeft als taak om er voor te zorgen dat alle inwoners op een menswaardige
wijze kunnen meedoen.

Ontwikkeling van de gemeente komt pas aan de orde indien de financi‰n, meerjarig, op orde
84 zijn, een project draagvlak onder de bevolking heeft en financieel en bestuurlijk goed
onderbouwd is.
85 De mens en zijn hulpvraag staan bij SPA centraal en niet de procedures.
SPA is van mening dat mensen iemand moeten kunnen aanspreken die hun helpt om
86 benodigde informatie te vergaren en te verstrekken. Dat geldt zowel voor Wmo als voor
bijstand als voor gemeentelijke regelingen.
87

SPA vindt dat de Sociale Dienst meer mogelijkheden moet krijgen om in moeilijke situaties
oplossingen te vinden.

88

Fraude moet bestreden worden maar niet iedereen die bepaalde documenten niet kan
aanleveren is daarmee een fraudeur.
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89

90

SPA zou graag zien dat in de centra met regelmaat 'inloop-activiteiten' worden georganiseerd
die senioren stimuleren om meer te bewegen. Dat behoeft niet alleen beperkt te worden tot ?
Meer bewegen voor ouderen? maar ook linedancing of andere dansvormen kunnen daarbij
aan bod komen.
SPA kan de Sportzone niet anders dan als een mislukt project kwalificeren dat de gemeente
en de provincie veel geld heeft gekost en nog zal kosten.
SPA is van mening dat de gemeente structureel geld moet stoppen in een voorziening voor

91

92

dergelijke grootschalige en voorzienbare investeringen in accommodaties. Dat is niet gebeurd
waardoor de uitgaven nu zwaar op de begroting drukken. SPA wil dit beter aanpakken
teneinde vergelijkbare problemen voor de toekomst te vermijden.
Waar een reisafstand van 12 minuten tot een geschikte sportlocatie een acceptabele norm
was, is deze nu voor een groot deel van onze inwoners onacceptabel. Deels door vergrijzing
en verminderde mobiliteit, maar ook omdat de focus van de sporter verschoven is van
georganiseerd en/of in teamverband naar individueel of in zeer kleine groep. Of de focus terug
verschuift nadat de beperkingen opgelegd vanwege Corona zijn opgeheven naar
georganiseerd en/of in teamverband sporten is twijfelachtig.
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93

Er wordt nog te zeer uitgegaan van verjonging en er wordt te weinig aandacht besteed aan
voorzieningen en economische kansen die juist samenhangen met ouder wordende burgers.
Natuurlijk wil ook SPA graag dat er meer jongeren blijven en komen in Sittard-Geleen en het is

94 duidelijk dat we daar hard aan moeten werken. Maar dat neemt niet weg dat de realiteit is dat
de vergrijzing extra aandacht vraagt.
SPA spreekt van een gezonde leefomgeving als deze bijdraagt aan het fysiek, sociaal en
mentaal welbevinden van mensen. Een gezonde leefomgeving draagt bij aan de gezondheid
95
van mensen door gezond gedrag te bevorderen (bewegen, voeding) en tegen risico?s te
beschermen (klimaateffecten, milieu).
Bij allerlei plannen, visies, vergunningen wordt gekeken hoe Chemelot tegemoet kan worden
gekomen en hebben burgers en de gemeenteraad nauwelijks invloed. Het gaat zover dat
96 Chemelot zelf de visies schrijft en dat de gemeenteraad weinig meer mag doen dan deze
afhameren. Wat SPA betreft worden de plannen en visies die de afgelopen vier jaar gemaakt
zijn grondig herzien waarbij onze inwoners centraal staan en niet Chemelot.

97

Voor SPA staat het als een paal boven water dat vergroening van zowel het woongebied als
het buitengebied van groot belang is voor het welzijn en de gezondheid van onze inwoners.
Daarom dat SPA vergroening van het woongebied nastreeft en wil vermijden dat enorme
gebieden verloren gaan ten faveure van verdere uitbreiding van bedrijventerreinen.

98 De focus moet echt verlegd worden naar de belangen van onze inwoners.
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99
100

Volgens SPA behoort uitstroom uit de armoede het doel van het gemeentelijke
armoedebeleid te zijn.
Voor SPA is het onaanvaardbaar dat de gemeente er niet aan werkt om het aantal inwoners
dat armoede kent te verlagen!
Verlichting van armoede is belangrijk maar structurele oplossingen zijn nodig. Dat is vaak niet

alleen een hoger inkomen maar een ander bestedingspatroon, aanpak van
schuldenproblematiek, mensen weer het positieve gevoel geven dat ook zij er toe doen en
101
toewerken naar een bereikbaar doel. Het krijgen van werk kan een oplossing zijn maar niet
iedereen is tot werken in staat (arbeidsongeschikten) en om pensioen- gerechtigde ouderen
tot werken te verplichten vanwege armoede vindt SPA asociaal.
Armoede kan allerlei oorzaken hebben. Denk aan veranderingen in je leven met grote
financi‰le gevolgen zoals een scheiding of faillissement. Ook persoonlijke factoren zoals een
chronische ziekte of een licht verstandelijke beperking, stijgende kosten voor
levensonderhoud of voor zorg, werk dat te weinig betaalt om van te kunnen leven of een te
102
groot bestedingspatroon kunnen voor armoede zorgen. Het is al lang niet meer zo dat alleen
mensen met lage inkomens armoede kunnen hebben. Omgedraaid leeft niet iedereen met
een laag inkomen in armoede vanwege opgebouwd spaargeld of vanwege relatief lage
woonlasten.
SPA is van mening dat het asociaal is om jonge volwassenen en ouderen die armoede

103

kennen onvoldoende hulp te bieden en hun in feite af te schrijven. Ook zij hebben recht op
ondersteuning. Elk mens telt voor SPA!
De RKC gaf aan dat de effecten van het armoedebeleid niet gemeten worden en dat dit
essentieel is. en dat er voor veel geformuleerde doelstellingen geldt dat er geen eenduidige
relatie met de te bereiken resultaten is. SPA is het daar volledig mee eens.

104

Voor SPA telt elk mens ongeacht leeftijd hetgeen inhoudt dat SPA meer aandacht wil voor
gezinnen zonder kinderen. Momenteel ligt de focus te zeer op gezinnen met kinderen.
Veel vrijwilligers zijn in Sittard-Geleen actief om de armoede te bestrijden. Velen hebben een

ruimtevraag: zij zijn voortdurend op zoek naar ruimten om door hun ingezamelde zaken voor
105 korte tijd op te slaan en van daaruit te distribueren. Nu gebeurt dat vaak bij de vrijwilligers
thuis. De gemeente faciliteert deze vrijwilligers vrijwel niet. SPA vindt dat dit veel beter kan en
moet.
SPA wil de resultaten van het onderzoek naar gezond eten op school afwachten en bekijken
106 wat de kosten en opbrengsten zijn indien kinderen tijdens de middagpauze samen op school
eten.
Jaar in jaar uit stijgen de kosten meer dan de pensioenen en de AOW-uitkering. Ook komen
ouderen met een laag inkomen lang niet altijd in aanmerking voor extra bijdragen of
uitkeringen waarvoor jongere volwassenen met hetzelfde inkomen wel in aanmerking komen.
107 Daardoor wordt armoede voor deze groep elk jaar voelbaarder en komen ook steeds meer
ouderen onder de armoedegrens. Nu wil het kabinet de AOW en het minimumloon
ontkoppelen. SPA wil dat de gemeente meer oog krijgt voor de steeds verslechterende
positie van AOW-ers.
108 SPA is van mening dat de lokale overheid meer
aandacht moet besteden aan preventie.
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Daarbij zal inzet van vrijwilligers noodzakelijk zijn. De gemeente moet daarom dergelijke
initiatieven veel beter dan nu gebeurt ondersteunen, onder andere met een goede
huisvesting.
SPA acht het zinloos om als gemeente een eenmalige bijdrage te geven in de energiekosten
om energiearmoede tegen te gaan: er is geen enkele garantie dat de energieprijzen volgende
109
jaren lager zijn in de koude perioden. Een structurele aanpak van de energiearmoede door
isolatie van woningen helpt wel.
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SPA is van mening dat Sittard-Geleen geen stad is maar een gemeente. Onze gemeente
110 bestaat uit twaalf kleine en twee grote kernen die historisch andere ontwikkelingen hebben
doorgemaakt en flinke verschillen vertonen.
SPA erkent en waardeert de verscheidenheid die mensen in elk van de kernen en wijken
voelen. Waarom zou men zich niet mogen identificeren met een dorp of wijk? Die
111
betrokkenheid zal zich uiten in saamhorigheid en grotere deelname en interesse in lokale
zaken. Daar is niets mis mee!
112

SPA wil door min of meer gelijke investeringen per stadsdeel het eenwordingsproces een
echte kans geven.

SPA is van mening dat alle burgers in alle stadsdelen evenveel recht hebben dat de
gemeente in hun omgeving en in hun centrum investeert. Daarnaast zijn er zaken die
113
gemeentebreed moeten worden aangepakt. Uiteraard vallen persoonsgebonden uitkeringen
(o.a. Wmo, Jeugdhulp, bijstand) hier niet onder.
SPA is van mening dat het sinds de fusie totaal mislukte eenwordingsproces eindelijk op
gang moet komen. Woorden helpen daarbij niet, daden wel. Door ander beleid en
114
bijbehorend financieel te laten blijken dat de politiek dit eenwordingsproces serieus neemt, wil
SPA dit bevorderen op basis van ?eenheid in verscheidenheid?
115

Herindeling zal volgens SPA de problemen voor Sittard-Geleen niet oplossen, mogelijk zelfs
vergroten.
SPA is ervan overtuigd dat eenwording pas echt succesvol kan zijn indien onze burgers ervan

116 overtuigd zijn dat er in alle delen van de gemeente min of meer evenredig wordt
ge‹nvesteerd.
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117

SPA wil de verstoorde balans tussen economie en groen herstellen door te stoppen met het
uitbreiden van bedrijventerreinen en te beginnen met uitvoering van een op te stellen langjarig
actieplan dat beoogt om de bosgebieden van onze gemeente met elkaar en met de
omringende gemeenten te verbinden.
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118

Het moge duidelijk zijn dat de gemeente haar aandacht moet richten op CO2-reductie van de
woningen en het MKB in plaats van ‘proberen om Chemelot te helpen’.
Sittard- Geleen heeft aangegeven geen zero-emissiezone in te voeren. SPA kan dit

begrijpen. De centra van zowel Sittard als Geleen zijn reeds voetgangerszone waarbij
vrachtverkeer alleen wordt toegestaan op bepaalde tijden wanneer er doorgaans weinig
119
mensen aanwezig zijn. In de aanloopstraten wordt wel vrachtverkeer toegestaan maar ook
daar is geen sprake van intensief vrachtverkeer. Daar komt bij dat het Geleense centrum
klein is en het Sittardse centrum niet groot.
Maatregelen om autoverkeer uit de centra te weren zijn reeds genomen waardoor er ook
geen extra maatregelen behoeven te worden genomen om fietsverkeer te laten prevaleren
120 boven (vracht)autoverkeer in de centra. Zowel in Sittard als in Geleen zijn bovendien
bewaakte fietsenstallingen aanwezig. Herinvoering van parkeren op de Nieuwe markt in
Geleen zou in dit opzicht een negatieve invloed hebben
SPA vindt het belangrijk dat zwaar vrachtverkeer dat geluid, stank, trillingen of problemen
121 t.a.v. de verkeersveiligheid met zich meebrengt geweerd moet worden uit kernen en dorpen
indien een alternatieve route die minder overlast veroorzaakt voorhanden is.
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Welke groencompensatie heeft sinds de eeuwwisseling plaatsgevonden binnen Sittard122 Geleen voor de groei van de bedrijventerreinen? Volgens SPA nauwelijks iets. Dat moet hier
eerst nog gecompenseerd worden!
Corona naakte duidelijk hoe belangrijk het voor mensen is om in hun naaste omgeving te
kunnen ontspannen door te wandelen, te fietsen of alleen maar rust te vinden in en door de
123 natuur. In Sittard-Geleen is de balans tussen bos en bedrijventerrein verstoord en moet
hersteld worden, ook in onze gemeente leven mensen en die mensen hebben net zozeer
recht op een fijne leefomgeving als elders in Limburg.
Het is genoeg geweest: het is tijd dat de gemeenteraad van Sittard-Geleen echt opkomt voor
124 de belangen van haar inwoners en niet de economische belangen van anderen laat
prevaleren boven de leefbaarheid van onze inwoners!
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125

SPA is van mening dat het verbinden van bosgebieden een van de belangrijkste langjarige
opgaven is waarvoor het gemeentebestuur moet staan. Uiteindelijk gaat het om het welzijn
van onze inwoners en om het door ongebreidelde economische activiteiten verstoorde milieu
te herstellen.

126 Het milieu in de Westelijke Mijnstreek en zeker in onze gemeente moet verbeteren.
127

Het is een kwestie van planning en prioriteiten toekennen en dan langjarig toewerken naar
het doel.
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128

Het college gaf aan dat het open houden van de Nieuwe Hateboer nu al € 1,2 miljoen per jaar
kost en dat dit de reden voor sluiting is. SPA is het hier mee eens.

Voor SPA geldt in ieder geval dat het belang van de projectontwikkelaar of van de exploitant
129 van een vakantiepark geen algemeen belang is, net zo min als de daarmee samenhangende
werkgelegenheid.
De gemeenteraad besliste in 2017 dat het open houden van zwembad De Nieuwe Hateboer
geen algemeen belang is aangezien men besloot dit zwembad te sluiten. Naast het belang van
130

omwonenden bij het openhouden van het zwembad ziet SPA ook dat er een belang is voor de
inwoners van grote delen van Sittard en omgeving. Het gaat SPA echter te ver dit ‘algemeen
belang’ te noemen ondanks dat SPA het zeer wenselijk vindt dat doelgroepzwemmen daar
behouden blijft.
Zonder goede onderbouwing van de economische effecten van de komst van een vakantiepark
op de ESCS- locatie, op basis van feiten afkomstig van vergelijkbare vakantieparken elders, is

131 er echter geen basis om de bouw daarvan ‘algemeen belang’ te kunnen noemen. Daarbij
behoort ook te worden aangegeven wat de nadelen van zo'n economische activiteit op het
ESCS-terrein zijn.
Tot nu toe ontbreekt iedere gefundeerde onderbouwing van economische effecten waardoor
132 SPA concludeert dat ‘algemeen belang’ op dit moment niet aanwezig is en daarom ook niet
kan prevaleren.
Bovendien is SPA van mening dat het belang van omwonenden zeer zwaar hoort te tellen in
zulke kwesties omdat de nadelen meestal bij de omwonenden terecht komen en de voordelen
van een ontwikkeling elders.
Zolang ‘algemeen belang’ niet is aangetoond blijft SPA van mening dat de natuurwaarde van
het gebied en het belang van omwonenden prevaleert boven een economische ontwikkeling
die geen positieve gevolgen voor de omwonenden heeft. Economische ontwikkeling van dit
gebied is voor SPA slechts dan bespreekbaar indien dit beperkt van omvang is, garanties voor
133
de leefomgeving en de natuurwaarde voor de toekomst biedt, tot gevolg heeft dat zwembad De
Nieuwe Hateboer open kan blijven en onze inwoners tegen acceptabele tarieven daar kunnen
zwemmen. In de huidige situatie ziet SPA geen aanleiding om het ESCS-terrein economisch te
ontwikkelen.
SPA ziet het liefst dat het ESCS-terrein natuur wordt maar indien het draagvlak onder de
omwonenden voor bebouwing groter is dan voor natuur dan respecteert SPA dit
134
meerderheidsstandpunt conform haar uitgangspunt dat draagvlak onder omwonenden erg
zwaar weegt wanneer er geen ‘algemeen belang’ is.
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135

136

Al drie dagen na het indienen van de zienswijze, op 28 augustus 2020, ‘nuanceerde’ het
college haar zienswijze en haalde de ‘alsdan’ clausule en dus de hele zienswijze volledig
onderuit. SPA vindt het onbegrijpelijk dat de GroenLinks wethouder voor duurzaamheid en
milieu dit accepteerde.
Een schoolvoorbeeld van het laten prevaleren van economie boven ecologie: circa twee derde
van het Sterrebos moet volgens de provincie wijken voor de bedrijfsstrategie van VDL Nedcar.
VDL-Nedcar is dus niet van nationaal belang maar men probeert dat ervan te maken. SPA

137

vraagt zich af of het echt nationaal belang is wanneer er maar één fabriek in het hele land is in
een sector die wereldwijd heel groot is en wanneer deze fabriek afhankelijk is van
buitenlandse producenten van auto’s.

Die ‘robuuste verbinding / ecologische verbindingsweg’ langs de N297 is onderdeel van de
plannen die SPA heeft om de bosgebieden van Sittard-Geleen te verbinden. Maar dat neemt
138
niet weg dat SPA niet enthousiast wordt van het kappen van een derde van het Sterrebos dat
onderdeel van het convenant is.
SPA ervaart de werkgelegenheid bij VDL Nedcar als schoner en veel arbeidsintensiever dan bij
139

Chemelot Industrial Park en staat daarom in principe positiever tegenover uitbreiding van
VDL-Nedcar dan tegenover uitbreiding van Chemelot. Maar SPA is wel van mening dat
ecologische waarden daarbij niet uit het oog moeten worden verloren.
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Chemelot wil plastics, autobanden en andere recyclebare materialen uit bovenstaand gebied
naar Geleen halen om hier als grondstof te dienen voor hun fabrieken. Dit gebied omvat heel
België en Luxemburg, Nederland ten zuiden van de lijn Amsterdam-Arnhem, Duitsland vanaf
Arnhem tot Dortmund, vandaar tot ten zuid-oosten van Stuttgart, vandaar tot Straatsburg en
140

Nancy in Frankrijk. Willen we echt als bewoners van deze regio dat alle plastics en andere
afval hierheen komt? Welk belang hebben onze inwoners daarbij? Wat doet dat met onze
leefomgeving, met de verkeersintensiteit, met de aantrekkelijkheid van onze regio om er te
wonen of voor toerisme? Helder is dat dit enorm veel ruimte in onze dichtbevolkte regio kost
en dat er enorm veel transport zal zijn. SPA wil dit in ieder geval niet want dit is gaat ten koste
van de leefomgeving en is absoluut niet in het belang van onze inwoners.

SPA ziet de European Circular Hub als een uitbreiding van Chemelot en niet als een transitie.
Een transitie betekent dat een bedrijf andere processen en andere produkten gaat maken en
141
gebruiken. Chemelot wil echter met dezelfde installaties dezelfde (bulk)produkten blijven
maken en gas als grondstof vervangen door plastics.

142

Daar komt bij dat Sittard-Geleen nu al jaren na Amsterdam en Rotterdam de meeste hectaren
bedrijventerrein heeft in Nederland en daarbij weinig bos- en natuurgebied heeft. Daar is echt
geen ruimte meer voor uitbreiding en zeker niet voor nieuwe activiteiten. Chemelot moet
maar elders naar een nieuwe locatie zoeken voor haar nieuwe activiteit.
De regio en zelfs Nederland kunnen onvoldoende arbeidskrachten leveren. Wat hebben wij
aan nog meer arbeidsplaatsen? De echte stakeholders van deze dichtbevolkte regio, zijnde de

143 inwoners, hebben veel meer behoefte aan vergroening en verbetering van hun leefomgeving.
Dat staat haaks op de belangen van Chemelot. SPA staat voor de belangen van de inwoners
van Sittard-Geleen en die zijn ‘geen uitbreiding bedrijventerreinen.’
De ‘Gebiedsvisie Chemelot’ vindt SPA een farce. Dit document is in feite een ontwikkelplan
144 van Chemelot geënt op de European Circular Hub. Dat is niet vreemd wanneer bedacht wordt
dat drie directeuren van Chemelot en de provincie in de stuurgroep zaten.
SPA heeft aangegeven dat dit document in de prullenbak thuishoort en dat de gemeenteraden
en de bevolking van Beek, Stein en Sittard-Geleen er veel meer bij betrokken moeten worden.
145 Zij zijn immers degenen die over gebiedsvisies en hun leefomgeving gaan en niet een
commercieel bedrijf of de provincie die in dit dossier meerdere petten heeft en daarbij
duidelijk de kant van Chemelot kiest.
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SPA wil dat de nog resterende gelden van de proeftuin Limbrichterveld-Noord worden
gebruikt voor:
a) isolatie van woningen (uit onderzoek blijkt dat twee energielabels verbetering, tot
maximaal B, kosteneffectief is)
146

b) vervanging van enkel glas door triple glas (de winst van dubbel naar triple glas is
kosteneffectief).
c) op natuurlijke momenten vervangen van CV-ketels door hybride-ketels of
warmtepompend),
d) warm tapwater bereiden via doorstroomverwarmers en/of warmteopslagsystemen (PCM of
TCM).
SPA wil dat de nog resterende gelden van de proeftuin Limbrichterveld-Noord worden

gebruikt voor:a) isolatie van woningen (uit onderzoek blijkt dat twee energielabels
verbetering, tot maximaal B, kosteneffectief is)pb) vervanging van enkel glas door triple glas
147
(de winst van dubbel naar triple glas is kosteneffectief).c) op natuurlijke momenten vervangen
van CV-ketels door hybride-ketels of warmtepompend) warm tapwater bereiden via
doorstroomverwarmers en/of warmteopslagsystemen (PCM of TCM).
Daarom moeten we nu investeren in maatregelen die direct resultaat opleveren en die het
148 mogelijk maken om binnen korte tijd de gemaakte kosten terug te verdienen. Daarom dat SPA
vooral wil investeren in isolatie van woningen.
149

Daarvoor wil SPA een revolverend fonds instellen waaruit inwoners renteloos kunnen lenen
en die lening binnen enkele jaren uit de besparingen kunnen terugbetalen.

Daarnaast wil SPA inwoners die verder willen verduurzamen stimuleren door een
150 vergelijkbare lening tot 50% van de kosten voor langere termijn aan te bieden wanneer
nationale en provinciale subsidies minder dan 50% bijdragen.
SPA wil zo snel mogelijk af van de financiële betrokkenheid van de gemeente bij HGN en
151

afname van warmte door haar inwoners puur afwegen op basis van economische en
duurzaamheidscriteria. Voor SPA prevaleert daarbij het belang van onze inwoners boven de
belangen van de provincie, Chemelot, HGN of Ennatuurlijk.

Slechts indien onderzoeken overtuigend aantonen dat onze inwoners minimaal dertig jaar
152 financieel en qua duurzaamheid beter af zijn met aansluiting op HGN wil SPA deze
mogelijkheid politiek aan de orde stellen.
SPA is wel voorstander om serieus te onderzoeken of kleine lokale warmtenetten rond een
153 warmtebron kunnen worden aangelegd. Een voorbeeld daarvan zou het gebruik van de
restwarmte van Glanerbrook kunnen zijn.
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De op te wekken 0,35 TWh is 1% van de nationale opgave en tweemaal en vijfmaal zoveel als
op basis van het inwoneraantal en het grondoppervlak als ‘evenredig’ mag worden verwacht.
154

Dat is voor SPA veel te veel, mede omdat Sittard- Geleen na Amsterdam en Rotterdam reeds
de meeste bedrijventerrein heeft en minder dan 5% natuur- en bosgebied heeft. Juist daarom
is SPA van mening dat de gemeente meer van andere gemeenten mag vragen, zij hebben
immers ruimte genoeg.

SPA is van mening dat het college, onder aanvoering van wethouder Schmitz (GroenLinks)
155 overambitieus afspraken heeft gemaakt die zeer schadelijk zijn voor de leefomgeving van onze
inwoners.
Hun argument was dat omdat de gemeente vanwege de industrie zo’n grootverbruiker is en
156 een grote uitstoot heeft de gemeente meer dan haar evenredige deel moet bijdragen. SPA is
het daar volstrekt niet mee eens.
Dat die grootverbruikers hun reductie van energieverbruik en de transitie maar zelf realiseren,
157

de vervuiler behoort immers te betalen! SPA is van mening dat onze inwoners en het MKB
alleen hoeven op te draaien voor hun eigen verbruik en niet deels voor datgene wat de grote
bedrijven verbruiken.
Indien de windmolens op Holtum-Noord niet worden geplaatst dan vervalt voor SPA daarmee

158

deze taakstelling omdat de RES tot stand is gekomen op basis van achterhaalde normen en er
binnen de gemeente dan geen plaatsingsmogelijkheden voor windmolens meer voorhanden
zijn.
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SPA is niet tegen het plaatsen van windmolens op bedrijventerreinen maar wel tegen het
zodanig plaatsen dat omwonenden er overlast van ervaren. De geplande windmolens op
Holtum-Noord zorgen er niet alleen voor dat Katoen Natie problemen ondervindt met
159 uitbreiding van activiteiten, waardoor economische schade ontstaat, maar ook dat een molen
veel te dicht bij woningen komt te staan. Daardoor ontbreekt draagvlak onder de bevolking
hetgeen voor SPA doorslaggevend is. SPA is daarom tegenstander van plaatsing van
windmolens op Holtum-Noord
Draagvlak onder omwonenden vindt SPA doorslaggevend wanneer het gaat om een
160 economische activiteit die de leefomgeving aantast. Het gaat SPA primair om de mensen en
voor het secundaire doel, milieu, moet een betere oplossing worden gevonden.
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SPA beschouwt zonneparken op braakliggende terreinen en landbouwgronden als
161 grootschalige, industriële opwekking van energie vergelijkbaar met kolen- of gascentrales
m.a.w. de productie gebeurt op bedrijventerreinen.

162

Op zichzelf is SPA voorstander van deze vorm van duurzame energie maar dan moet dat wel
gebeuren op plekken waar er voldoende ruimte is. Die ruimte is in Sittard-Geleen gewoon
niet. Dit stukje Nederland is dermate dicht bevolkt dat er prioriteit aan het grondgebruik moet
worden gegeven dat het welzijn van de bevolking bevordert.

SPA heeft geen bezwaar tegen het volleggen van verharde terreinen (parkeerterreinen,
wegen …) met zonnepanelen mits de wijze waarop dat gebeurt ervoor zorgt dat
163 omwonenden geen blijvende hinder ondervinden maar SPA is tegenstander om de
uitloopgebieden die de stad-landzones rondom kernen vormen te verkwanselen door die vol
te leggen met zonnepanelen want dat komt het welzijn van de mensen niet ten goede.
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Zo’n Thorium-reactor kan een grote bijdrage aan de oplossing van de energietransitie
164 leveren maar de kennis ontbreekt op dit moment om de voor- en de nadelen goed te kunnen
beoordelen.
SPA is van mening dat de discussie over het gebruik van Thorium-reactoren landelijk op
basis van feiten gevoerd moet worden en dat het op dit moment niet ter zake doende is dat
165
een lokale partij als SPA een standpunt inneemt of dergelijke reactoren gebouwd moeten
worden of niet.
Waar SPA wel heel duidelijk over wil zijn is dat SPA staat voor het verbeteren van de
166

leefomgeving van onze inwoners en niet om hun aan grote gevaren bloot te stellen. Niet de
risico’s van de aanwezigheid van dergelijke reactoren op Chemelot zijn voor SPA
doorslaggevend maar de effecten die bij een calamiteit kunnen optreden.
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167 Middelen zijn voor SPA dienend aan mensen en milieu.
168

SPA vindt dat de doelen van het inzetten van middelen goed moet worden omschreven en
van meetbare indicatoren moeten worden voorzien.
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Middelen zijn voor SPA dienend aan mensen en milieu.
169

SPA vindt dat de doelen van het inzetten van middelen goed moet worden omschreven en
van meetbare indicatoren moeten worden voorzien.
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Ruim vijftien jaar slecht financieel beleid vraagt om andere mensen, zowel bestuurlijk als
ambtelijk. Daar is een begin mee gemaakt maar de partijen die de afgelopen vijftien jaar de
169

macht hadden behoren niet degenen te zijn die dit proces doorvoeren aangezien het risico te
groot is dat zij fouten uit het verleden verdoezelen en ook noodzakelijke personele
wijzigingen niet zullen doorvoeren. Openbaarheid van bestuur is noodzakelijk en gebleken is
dat dit de afgelopen raadsperioden onvoldoende gebeurde.

Ruim vijftien jaar slecht financieel beleid vraagt om andere mensen, zowel bestuurlijk als
ambtelijk. Daar is een begin mee gemaakt maar de partijen die de afgelopen vijftien jaar de
macht hadden behoren niet degenen te zijn die dit proces doorvoeren aangezien het risico te
170
groot is dat zij fouten uit het verleden verdoezelen en ook noodzakelijke personele
wijzigingen niet zullen doorvoeren. Openbaarheid van bestuur is noodzakelijk en gebleken is
dat dit de afgelopen raadsperioden onvoldoende gebeurde.
171

SPA vindt dit ‘over het graf regeren’ van het huidige college en wil opnieuw bekijkSen welke
investeringen moeten worden bijgesteld.

172 SPA concludeert dat het gevoerde beleid tot grote en vermijdbare kosten heeft geleid.
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SPA is heel kwaad dat het college voor de begroting 2022 in een krantenartikel stelde dat de
173 lokale lasten verlaagd werden terwijl de werkelijk- heid is dat deze met bijna € 35 verhoogd
werden. Dat is gewoon volksverlakkerij en het beliegen van onze burgers
174

SPA ziet geen reden waarom onze inwoners principieel meer OZB zouden moeten betalen
dan inwoners in een huis van dezelfde waarde in een andere gemeente.
Als motivatie geeft het college: ‘Deze stijging is de afgelopen jaren nodig geweest om de
begroting in 2019 sluitend te maken en in 2021 om ruimte te creëren voor nieuw beleid en
reparatie van bestaand beleid.’ Men geeft dus aan dat het gevoerde beleid niet goed was en

175 in 2019 zelfs tot een niet-sluitende begroting leidde. SPA is van mening dat het college wel
erg gemakkelijk in de beurs van onze inwoners greep om hun nieuwe beleid te financieren en
dat zelfs in 2021 in een periode dat de gevolgen van Corona voor niemand goed in te
schatten zijn.
SPA stelde schriftelijk de vraag ‘Waarom betaalt iedere gebruiker in Sittard-Geleen evenveel
en niet naar rato van het waterverbruik onder het motto van “de vervuiler betaalt”? ‘ en kreeg
als antwoord: ‘Slechts een klein gedeelte van het water dat in de gemeentelijke riolering
terecht komt gaat over het waterverbruik. Het grootste gedeelte heeft betrekking op de afvoer
van hemelwater. Ook worden er kosten gemaakt voor de grondwaterstand. Sittard-Geleen
176 heeft gekozen om de eigenaar en niet de gebruiker aan te slaan.’ Het college gaf ook aan dat
46000 huishoudens en 3270 bedrijven aanslagen voor rioolheffing krijgen. Nadien
corrigeerde men dat tot 27000 huishoudens (alleen de eigenaren van woningen). SPA is van
mening dat gezien het antwoord van het college dat het grootste deel van de kosten
betrekking heeft op afvoer van regenwater er geen reden is om alleen woningeigenaren
rioolheffing te laten betalen.
Maar honden veroorzaken wel kosten voor de samenleving, ongeveer € 4 ton per jaar. SPA
177 vindt dat deze kosten in principe door de eigenaren moeten worden gedragen want waarom
zouden circa 37500 gezinnen moeten betalen voor de hond(en) van 7500 gezinnen?
SPA vindt echter ook dat een hond een maatschappelijke functie kan hebben: bij een- en
tweepersoons huishoudens kan een hond een bijdrage leveren om eenzaamheid tegen te
gaan doordat de eigenaar met de hond moet gaan wandelen, de hond verzorgt en als
178 gezelschap bij zich heeft. Daarom dat SPA één hond voor kleine huishoudens wil vrijstellen
van hondenbelasting. Meerdere honden en een hond bij grotere gezinnen beschouwt SPA als
luxe waardoor SPA voor deze honden een kostendekkend tarief aan hondenbelasting
gerechtvaardigd vindt.
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SPA is ervan overtuigd dat stimulering van het MKB veel belangrijker is voor de
179 werkgelegenheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente dan in te zetten op de grote
bedrijven.
180
181

SPA acht het zeer de vraag of Sittard-Geleen economische groei moet nastreven en of
inwonersgroei echt cruciaal is.
SPA acht bevordering van het welzijn van haar inwoners van veel groter belang dan
economische groei.

De komende vijftien jaar komen er jaarlijks gemiddeld 450 ouderen bij. Slechts een klein deel
van hun (zo’n 3%) heeft armoede, de anderen willen hun geld graag besteden aan dingen die
182
hun plezieren. Jonge innovatieve ondernemers kunnen daarop inspelen en een goede
boterham verdienen. De gemeente moet dit veel meer uitdragen dan nu het geval is.
SPA is van mening dat de nadruk van de economie meer op het MKB moet komen te liggen
en minder op de zeer eenzijdig gerichte grote bedrijven. Dat maakt de gemeente minder
183 kwetsbaar en biedt jongeren met verschillende capaciteiten meer kansen om zich hier te
vestigen. De huidige focus is te eenzijdig, bevordert ontgroening en houdt een negatief imago
in stand.
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184

Sittard-centrum biedt voldoende gelegenheid om gezellig te vertoeven rond de markt en in
het hele centrum.
In Geleen-centrum is er nog meer leegstand in Sittard en ontbreekt het aan gezelligheid met

gevolg dat mensen, jongeren nog meer dan senioren, wegblijven en het voor ondernemers
185 weinig lucratief is om een winkel uit te baten. Deze vicieuze cirkel moet doorbroken worden:
het is broodnodig dat het ook in Geleen- centrum weer aantrekkelijker wordt om er te
verblijven. Daarvoor is in ieder geval nodig dat de aankleding van het centrum verbetert.
186

SPA onderkent het belang van parkeerbeleid en dat gratis parkeren positief kan werken voor
Geleen-centrum maar het gaat SPA te ver om dat als ‘de oorzaak’ aan te wijzen.

187 SPA ziet de ‘shop and run’ gedachte als veel belangrijkere oorzaak van de problemen.

188

Momenteel wordt ‘parkeren’ als ‘product’ gezien door de gemeente. SPA ziet ‘parkeren’ als
een ‘voorziening’. SPA ziet ‘parkeren’ als een voorwaarde om het centrum te laten
functioneren. Voor SPA hoeft parkeren daarom niet kostendekkend te zijn maar kan dat
afgestemd worden op wat geboden wordt.
Momenteel wordt ‘parkeren’ als ‘product’ gezien door de gemeente. SPA ziet ‘parkeren’ als
een ‘voorziening’. SPA ziet ‘parkeren’ als een voorwaarde om het centrum te laten

188

functioneren. Voor SPA hoeft parkeren daarom niet kostendekkend te zijn maar kan dat
afgestemd worden op wat gSPA is ervan overtuigd dat de gemeente veel meer moet inspelen
op de groeimarkt ‘senioren’ waarbij het een voordeel kan zijn dat we twee onderscheidende
centra hebben. eboden wordt.
Ook het Geleense centrum behoort niet alleen op senioren gericht te zijn. Daarom is het

189

nodig dat Geleen- centrum meer faciliteiten biedt gericht op jongeren en volwassenen.
Minimaal twee horecagelegenheden gericht op jongeren zijn hard nodig en ook een hangplek
voor jongeren kan wenselijk zijn. Ondernemers, vooral jongeren, welke in brede zin diensten
aan ouderen leveren moeten gestimuleerd worden om zich in onze gemeente te vestigen. Op
termijn ontstaat daardoor een beter evenwicht tussen jong en oud.

Een kantine in de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting vindt SPA overbodig aangezien dit
tegen de gedachte is die al vanaf de fusie uitgangspunt van beleid is om in Sittard te mikken
190
op toerisme en schoolgaanden en de ondernemers in Geleen-centrum te laten profiteren van
gemeentelijke huisvesting.
191

SPA is van mening dat een lange termijnplan voor vergroening van Geleen-centrum moet
worden gemaakt en uitgevoerd.
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SPA is van mening dat bedrijventerreinen louter dienen voor het scheppen van
192 werkgelegenheid aan, vooral, inwoners van deze regio en de inwoners van Sittard-Geleen in
het bijzonder.
Bij VDL nam de provincie de zeggenschap over de uitbreiding (bestemmingsplannen) van de
gemeente af. Blijkbaar mag dat wettelijk maar SPA vindt dit een wijze van besturen die niet
kan want de gemeenteraad wordt zo beroofd van haar beslissingsbevoegdheid over grote
delen van de gemeente en zaken die van essentieel belang zijn voor de leefbaarheid van
193
haar inwoners. In feite probeert de provincie hiermee een bestuurslaag te verwijderen. SPA
noemt dit misbruik van positie. Gezien het verleden van de ‘vriendenrepubliek’ en dat
recentelijk meerdere leden van Gedeputeerde Staten en de gouverneur zijn moeten aftreden
vanwege schadalen is dit des te erger.
De gemeente heeft, ook op milieugebied, een verantwoordelijkheid naar het MKB. Voor SPA
betekent dit dat de gemeente en haar inwoners op geen enkele wijze enige
verantwoordelijkheid jegens Chemelot en VDL hebben en dat de gemeente haar inwoners
194 moet beschermen tegen de acties en plannen van de provincie plus de betreffende bedrijven
die immers tegengestelde belangen hebben dan de bevolking van deze regio. maar heeft
geen verantwoordelijkheid t.o.v. het grootbedrijf, die zijn ook volledig verantwoordelijk voor
hun milieuproblematiek.
195

SPA ziet geen reden waarom onze inwoners financieel of anderzijds moeten bijdragen aan
deze grootbedrijven.

Op bestaande bedrijventerreinen is nog voldoende ruimte beschikbaar om het regionale- en
196 lokale MKB (‘Klassiek- gemengd’) te bedienen indien we sectoren die niet of nauwelijks
bijdragen aan groei van de werkgelegenheid (industrie en logistiek) weren.
SPA ziet de Chemelot Campus wel als een activiteit die passend is nabij de bebouwde
197 omgeving van Sittard- Geleen maar is van mening dat uitbreiding niet buiten de huidige
poorten van Chemelot moet plaatsvinden.
Spin-offs kunnen zich wel buiten Chemelot vestigen maar het mag niet zo zijn dat deze het
198 normale regionale- en lokale MKB verdringen want te eenzijdig focussen op een sector is op
de lange termijn slecht.
SPA is van mening dat het nodig is om goed na te gaan wat de multiplicator voor indirecte
199 werkgelegenheid daadwerkelijk is want dat is steeds een belangrijker factor wanneer het gaat
om de werkgelegenheid die Chemelot verondersteld wordt op te leveren.
200 Uitbreiding van Chemelot naar de Lexhy is onaanvaardbaar.

201

Chemelot ligt tussen de bebouwde kommen van Beek, Stein en Sittard-Geleen en het is niet
zo dat die bebouwde kommen rondom Chemelot liggen en daarvoor dan maar moeten
wijken: DSM en later Chemelot slokten steeds meer grond op en groeiden zo naar de
bebouwde kommen toe. SPA vindt dat de grenzen aan uitbreiding zijn bereikt.

Bovendien is SPA van mening dat er best mag worden gesteld dat bedrijven die een activiteit
202 starten of uitbreiden vanaf de start structureel minstens 20 banen per hectare moeten
opleveren.
203 In het kader van de nieuwe Omgevingswet bepleitte het college dat (zeer) kwetsbare
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activiteiten, zoals scholen en verzorgingshuizen, verplaatst moeten worden naar verder weg
van Chemelot. Dat komt neer op uitwaartse zonering en is voor SPA onaanvaardbaar, te
meer omdat het nationale en gemeentelijke beleid is dat ouderen langer thuis moeten blijven
wonen en de vergrijzing veroorzaakt dat juist die mensen steeds minder zelfredzaam worden.
De veroorzaker van de problemen, Chemelot, moet worden aangepakt. Zij moeten niet alleen
204 veiligere processen en installaties gaan gebruiken maar ook de gevaarlijkste installaties
centreren binnen hun gebied.
205

Dat betekent bijvoorbeeld dat de ACN-fabriek veel verder weg van Lindenheuvel moet komen
te staan.
Chemelot betaalt weinig OZB omdat, volgens BsGW, de installaties ‘werktuigen’ zijn en

verplaatsbaar zijn. Alleen over de gebouwen en de grond, waarvoor kortingen worden
206 gegeven, betaalt Chemelot OZB. De gemeente is hier de afgelopen jaren tientallen miljoenen
door misgelopen. SPA vindt dit een vorm van het ‘te dienstbaar opstellen van de overheid’ en
daar moet een einde aan komen.
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207

Voor SPA zijn ‘middelen’ niet synoniem voor ‘geld’. Minstens zo belangrijk vindt SPA in dit
verband de mensen, bedrijven en organisaties die zich inzetten om een bijdrage aan onze
samenleving te leveren. Ook de accommodaties waarin hun activiteiten plaatsvinden rekent
SPA tot de middelen die het gemeentebestuur heeft.

SPA steunt het huidige accommodatiebeleid niet. Weliswaar is ook SPA van mening dat het
goed is om te bekijken of het gebruik van accommodaties efficiënter kan en of het nodig /
208 mogelijk is om bepaalde accommodaties te sluiten, maar voor SPA staat het gebruik centraal
en niet of dit vanuit vastgoedbeheer de aantrekkelijkste oplossing is. De maatschappelijke
functie prevaleert voor SPA.
SPA wil ‘adequate voorzieningen in de nabijheid.’ SPA is van mening dat mensen veel meer
behoefte hebben aan hun gezellige en vertrouwde plekje dichtbij in plaats van een centrale
locatie waar men geruime tijd onderweg is om er te komen. Vooral voor weinig mobiele
209 ouderen is zo’n centrale voorziening vrijwel onbereikbaar. Zij kunnen vaak niet eens
honderden meters binnen een redelijke tijd met hun rollator lopen en zeker niet in weer en
wind. Juist deze, groeiende, groep inwoners worden door het huidige accommodatiebeleid in
praktijk uitgesloten van deelname: zij haken af!

210

Een ander voorbeeld is dat mensen uit Einighausen en Guttecoven naar Limbricht zouden
moeten gaan omdat het huidige beleid in slechts één gemeenschapshuis in die drie kernen
voorziet en Limbricht de voorkeur heeft. Dit beleid maakt het verenigingsleven en de
samenhorigheid in Guttecoven en Einighausen kapot!

Nog een voorbeeld is dat het college het Reunie-gebouw in Krawinkel wil sluiten omdat de
mensen van daaruit naar het Plenkhoes in Geleen-Zuid zouden kunnen gaan, men ontkent
211 de maatschappelijke betekenis. Niet alleen betreft dit, wederom, een bloeiend
gemeenschapshuis maar het gaat gewoon niet gebeuren dat de mensen van Krawinkel en
een Lutterade naar Geleen-Zuid gaan, die afstand is veel te groot.
Het huidige accommodatiebeleid is letterlijk gebaseerd op het tekenen van cirkeltjes op een
kaart. Men heeft de cirkels zo proberen te tekenen dat er zo min mogelijk accommodaties
nodig zijn en is daarbij uitgegaan van twaalf minuten lopen. Let wel: voor gezonde en mobiele
212
mensen zonder rekening te houden met druk verkeer, afstanden tussen kernen of sociale
banden die binnen kernen of wijken bestaan. SPA vindt dit echt tekentafelbeleid en vindt dat
dit zo snel mogelijk van tafel moet.
SPA vindt dat het gebruik van een gemeenschapshuis centraal gesteld moet worden.
213 Leefbaarheid in kernen, wijken en buurten verlangt dat juist daar onderlinge contacten
gestimuleerd moeten worden. Accommodaties zijn daarvoor onontbeerlijke middelen.
In 2017 besloot de raad tot centralisatie van de zwem- en schaatsvoorzieningen bij
Glanerbrook. Het voorstel dat voorlag betrof in feite een flinke achteruitgang van de zwem- ,
214 schaats- en wielermogelijkheden. SPA stemde TEGEN omdat de wielerbaan en de 400 m
schaatsbaan bij Glanerbrook zouden verdwijnen en omdat doelgroepzwemmen (ouderen,
leszwemmen voor kinderen) in het Anker en de Hateboer voor SPA belangrijk zijn
215 Zwemvereniging Hellas-Glana zwemt al decennia in de eredivisie maar kan al jaren veel
wedstrijden niet in Sittard-Geleen organiseren omdat het huidige zwembad in Glanerbrook 5
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cm te kort is en zwembad De Nieuwe Hateboer daar niet op berekend en toegerust is. Een
50 m wedstrijdbad is daarom een zeer goed verdedigbare voorziening.
SPA zorgde ervoor dat behoud van de wielerbaan en het open houden van de 400m
schaatsbaan bij Glanerbrook in het coalitieprogramma werd opgenomen. Zonder dat waren
die verloren gegaan want in 2017 was gekozen voor een 333 m schaatsbaan en bouw van
216 het zwembad op de wielerbaan. Nu zijn de wielerbaan en de 400m schaatsbaan onderdeel
van de vernieuwbouw van Glanerbrook net als een 50 m wedstrijdbad dat in 2017 als ‘extra’
werd gezien. Een nieuw onderzoek in 2020 toonde aan dat realisatie zonder meerkosten
mogelijk is. Wel is meer afstemming tussen recreatief- en wedstrijdzwemmen nodig.

217

218
219

Inmiddels is doelgroepzwemmen in Het Anker voorzien en heeft de actiegroep ‘Wij
Schwienswei’ een plan om recreatief zwemmen in een openlucht bad bij De Nieuwe
Hateboer met vrijwilligers mogelijk te maken als alternatief voor de bouw van vakantiehuisjes
op het voormalige ESCSterrein waardoor wellicht zwembad De Nieuwe Hateboer toch
behouden zou kunnen worden. Mits betaalbaar juicht SPA het behoud van zwemmen in
Sittard toe.
Indien het lukt om zwemmen in De Nieuwe Hateboer te behouden dan heeft SPA alles
bereikt wat het in 2017 wilde.
SPA is bovendien van mening dat de sociale dienst op een andere wijze moet omgaan met
mensen die gezworven hebben en hun leven weer op een rij aan het zetten zijn.

Ofschoon SPA het een gemiste kans vindt dat de raadszaal en de fractiekamers gescheiden
220 worden van de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting is SPA van mening dat het hoog tijd is
om tot realisatie van de huisvesting over te gaan.
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221

Mogelijkheden bieden om koopwoningen te bouwen kan aantrekkelijk zijn voor starters en
doorstromers.
Bekend is dat er in Maastricht huisvestingsproblemen voor studenten zijn, erg hoge huren en

te weinig beschikbare woonruimte. Sittard mikt reeds op huisvesting van studenten van de
Hogeschool Zuyd. Zowel Geleen als Sittard kunnen inspelen op studenten die in Maastricht
of op de Chemelot Campus studeren. Woonruimte voor deze groepen, vooral indien nabij
222
station Lutterade, kan het centrum van Geleen verlevendigen. Er moet echter voor gewaakt
worden dat hierdoor geen probleem voor andere groepen, bijvoorbeeld lokale starters,
optreden want in feite lost Sittard-Geleen dan het woonruimteprobleem in Maastricht op ten
koste van de eigen woningzoekende bevolking en dat vindt SPA ongewenst.
De afgelopen decennia zijn er meermaals schandalen naar buiten gekomen waarbij
projectontwikkelaars, bestuurders, woningcorporaties en grote bedrijven elkaar
bevoordeelden en op een schimmige wijze zaken deden. Denk hierbij o.a. aan de
224

onthullingen in het boek ‘De Vriendenrepubliek’. SPA vindt het daarom op geen enkele wijze
verdedigbaar dat er prijsafspraken gemaakt worden, kortingen worden gegeven of andere
niet openbare handelingen worden verricht die mogelijk ten nadele van de gemeente of van
andere personen of bedrijven zouden kunnen zijn. Zo vindt SPA het bijvoorbeeld volstrekt
onaanvaardbaar om kortingen of gemeentelijke bijdragen te geven bij vastgoedtransacties.
Woningcorporaties houden er bij de toewijzing van woningen reeds rekening mee dat een
bepaald aantal woningen gereserveerd worden voor statushouders. SPA vindt dit terecht

225 maar vindt het ook terecht dat mensen die reeds jaren op een wachtlijst voor een woning
staan niet gedupeerd moeten worden doordat vluchtelingen of asielzoekers voorrang zouden
krijgen.
Het gebruik van gevels voor energieopwekking is iets wat volgens SPA over enkele jaren een
grote vlucht zal nemen. Dit behoort onderdeel te vormen van de duurzaamheidsmaatregelen
tijdens woningrenovatie. SPA ziet hierbij een rol weggelegd voor woningcorporaties. De
Dempseyflat in Limbrichterveld is het eerste voorbeeld in Sittard-Geleen dat dit niet alleen
effectief voor energieopwekking maar ook esthetisch mooi kan zijn. Daarbij speelt wel een rol
226
dat woningcorporaties een deel van haar woningen verkocht heeft waardoor het straatbeeld
rommelig kan worden indien alleen de woningen van de woningcorporaties verduurzaamd
worden en de woningen van particulieren niet. SPA vindt dat de gemeente hier aandacht voor
moet hebben en ook een bemiddelende rol waardoor ook particulieren gestimuleerd worden
om mee te doen met die maatregelen.
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227

228

SPA ziet voorzieningen echter breder en ziet bijvoorbeeld Omnibuzz, scholen,
schuldhulpverlening, maatschappelijke hulp, meubilair in de openbare ruimte ook als
voorzieningen omdat zonder dat mensen ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling
en/of om te participeren.
De afgelopen acht jaar ziet SPA dat er steeds meer op voorzieningen beknibbeld wordt en
dat veel voorzieningen verdwenen zijn uit kernen en wijken.
SPA beschouwt voorzieningen, zoals een supermarkt, apotheek, huisartsenpost, vervoer en

229 groen/recreatie als essentieel voor het behoud van een goede leefomgeving buiten de
centra.

230

SPA is van mening dat daar waar enigszins mogelijk de gemeente ervoor moet zorgen dat
voorzieningen behouden blijven want met de voorzieningen verdwijnt saamhorigheid, vooral
in de kleine kernen en van oudsher hechte wijken zoals Sanderbout en Lindenheuvel.
Wanneer we niet oppassen worden dit slaapwijken.
Omnibuzz blijft een zorgenkindje. De directeur gaf onlangs in een krantenartikel aan dat
Omnibuzz gebrek aan chauffeurs heeft doordat zij het vervoer uitbesteden en dat cliënten
daardoor niet altijd met Omnibuzz kunnen reizen en ook eerder moeten bellen. SPA vindt dat
niet kunnen: juist de directie van Omnibuzz is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van
de opdracht die de gemeenten hebben verstrekt. Het past niet om de problemen af te

231 schuiven op degenen die op Omnibuzz zijn aangewezen om te participeren. Wanneer het
inhuren van chauffeurs niet afdoende is behoort Omnibuzz dat op te lossen door voldoende
chauffeurs in dienst te nemen. Cliënten weten vaak wel maar ook frequent niet vooraf hoe
laat zij moeten reizen. Wanneer iemand bijvoorbeeld een afspraak in een ziekenhuis heeft is
het vaak niet vooraf bekend hoe lang dat duurt. SPA vindt dat Omnibuzz een wachttijd van
maximaal een half uur moet kunnen garanderen.
Dat het college van plan is om het goed bezette gemeenschapshuis in Einighausen om te
vormen tot een ‘ontmoetingsruimte’ en daarmee de daar gevestigde verenigingen met een
232
groot probleem gaat opzadelen vindt SPA onverantwoord aangezien dit enorme negatieve
consequenties kan hebben voor de hechte samenleving die Einighausen nu nog kenmerkt.
De gemeente moet soepeler zijn bij vergunningen voor sociale ontmoetingsruimten. Afstand
speelt daarbij een cruciale rol. Vooral ouderen willen vaak gewoon even bij elkaar kunnen
233 zitten en met elkaar praten. Het hoeven niet altijd activiteiten te zijn, mensen zoeken
gezelschap en vinden daarin ook gezelligheid. Een betaalbaar en gezellig buurtcentrum
dichtbij is daarom heel belangrijk.
SPA onderschrijft de gedachte dat solitair liggende winkels en horeca meestal meer toekomst
234 hebben in de centra en daarom verplaatsing wordt bevorderd, maar wij willen daarbij niet
doorschieten.
Indien commerciële activiteiten zich ergens gevestigd hebben en kunnen handhaven gaan wij
er van uit dat daaraan behoefte is op de betreffende locatie. Een ontmoedigingsbeleid vinden
235 wij dan niet passend. Bovendien is SPA van mening dat kleinschalige voorzieningen,
waaronder winkels en horeca, essentieel zijn voor de leefbaarheid van wijken en kleine
kernen en zich daar ook moeten kunnen vestigen.
42

WAT VINDT SPA

43

WAT VINDT SPA

236

Evenementen vormen voor SPA middelen om gemeentelijke doelen op o.a. maatschappelijk,
economisch en publicitair vlak te bereiken.
Sittard-Geleen bestaat uit veertien kernen die van oudsher een sterke rivaliteit hebben

onderling voortkomende uit een bewogen historie waarin die kernen elkaar zo’n duizend jaar
bevochten. Het proces om die rivaliteit na de gedwongen fusie in 2001 te kanaliseren en alle
237
inwoners het gevoel te geven dat zij tot dezelfde gemeente behoren is moeilijk en nog lang
niet voltooid. Het verbinden van onze inwoners middels evenementen vindt SPA daarom van
groot belang.
Om daarin succesvol te kunnen zijn is behoren de voorwaarden waarop evenementen in alle
delen van de gemeente georganiseerd worden gelijk te zijn, organisatorisch en financieel.
238

Het huidige beleid waarbij zogenaamde ‘gemeentelijke evenementen’ in Sittard op veel
ambtelijke inzet en financiële bijdragen kunnen rekenen terwijl evenementen in andere delen
van de gemeente louter door vrijwilligers moeten worden georganiseerd en de gemeentelijke
financiële bijdragen veel lager zijn past daar niet bij.

SPA is van mening dat de gemeente één aanspreekpunt moet hebben voor organisatoren.
Deze behoort ervoor te zorgen dat alle -administratieve en technische zaken die niet direct
239 met het evenement te maken hebben (o.a. vergunningen, verkeersmaatregelen, beveiliging
etc.) geregeld worden zodat de organisatoren zich met de inhoudelijke kanten van het
evenement kunnen bezighouden.
Het krantenartikel in DDL 4 januari 2020 waarin zware beschuldigingen aan de gemeente
werden geuit inzake het Oktoberfeest vormde voor SPA aanleiding om de Raad om een
diepgaand onderzoek te vragen. De raad en het college wilden dat evenwel niet. Daarom
onderzocht SPA het Oktoberfeest en andere evenementen zelf. Daarbij werden ook
240 overzichten van verstrekte subsidies sinds 2005 gemaakt. SPA schrok enorm van wat tijdens
dit onderzoek naar boven kwam: alles rond het Oktoberfeest blijft schimmig, geen evaluaties
of verantwoording van evenementen, enorme verschillen en verstrekking van subsidies die
tegen college- en raadsbesluiten ingingen. Dit kan zo niet langer, er moet eenduidigheid en
toepassing van de regels komen!
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Alhoewel SPA heel veel respect en waardering heeft voor mensen die zich inzetten om
241 zwerfvuil op te ruimen en om groenonderhoud in hun omgeving te verrichten acht SPA het
niet de taak van de bevolking om dat te doen maar echt een taak van de overheid.
De primaire oorzaak waarom de openbare verloedert is het financiële wanbeleid van de
afgelopen vijftien jaar. Er moest steeds meer bezuinigd worden vanwege grote investeringen
242 in prestige projecten, vooral in het kader van Zitterd Revisited, waarbij onderhoud van de
openbare ruimte een gemakkelijke prooi was om dat te doen. SPA rekent het college en de
coalitiepartijen de slechte staat van de openbare ruimte zeer aan.
Veel politiek actieve leden van SPA bezochten de afgelopen jaren heel veel gemeenten in
Nederland en zagen dat het onderhoud van de openbare ruimte in vrijwel alle Nederlandse
243
gemeenten beter is dan in Sittard-Geleen. De oorzaak van de verloedering van de openbare
ruimte ligt in het falende beleid van de afgelopen jaren.
SPA is van mening dat inrichting en onderhoud van de openbare ruimte een taak is van de
244 gemeente en dat de wijze waarop dit gebeurt van grote invloed is op hoe onze inwoners hun
leefomgeving ervaren.
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245

SPA wil de subsidieverstrekking bekijken vanuit de participatiegedachte en meer afstemmen
op daadwerkelijk verrichte activiteiten waardoor verenigingen die in praktijk meer bijdragen
aan participatie dan andere doordat zij actiever zijn ook meer financiële mogelijkheden
daartoe hebben.

Omdat het om gemeenschapsgeld gaat wil SPA dat de gemeente, afhankelijk van de omvang
246 van de subsidies, jaarlijks een verslag van de activiteiten ontvangt waarin het beoogde doel
en de resultaten (financieel en niet-financieel) worden aangegeven.
247

Financieel denkt SPA eerder aan het uitbreiden van subsidies dan aan vermindering maar op
dit moment is die financiële ruimte voor uitbreiding niet aanwezig
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248

Professionele organisaties die een taak voor de gemeente uitvoeren (b.v. Domijnen, PIW,
Myouthic) behoren daartoe jaarlijks een in de begroting opgenomen bedrag voor te
ontvangen die niet (zoals nu) als subsidie maar als werkzaamheden wordt aangemerkt. Deze
bijdragen en de te verrichten werkzaamheden worden dan jaarlijks door de raad vastgesteld.

SPA vindt dat andere organisaties die boven-regionaal, professioneel of commercieel
249 opereren niet vanuit de gemeente maar vanuit de provincie subsidie of andere bijdragen
behoren te ontvangen.
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250

De samenleving kan volgens SPA momenteel niet goed functioneren zonder vrijwilligers en
zonder mantelzorgers.

Vrijwilligers worden door de overheid veel meer gewaardeerd dan mantelzorgers. Dat blijkt
251 o.a. uit de financiële bijdrage die de samenleving bereid is toe te kennen voor hun
werkzaamheden.
Mantelzorgers werken vanuit betrokkenheid, vanuit hun hart. De overheid maakt daar
252 misbruik van door professionele zorg structureel te minderen ondanks erkenning van de grote
maatschappelijke waarde van de inzet van mantelzorgers.
Vaak wordt het verlenen van minimaal acht uur mantelzorg per week als norm gehanteerd
253 om in aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment. SPA vindt dit een acceptabele
norm.
SPA vindt dat de maatschappelijke baten van mantelzorg dermate hoog zijn dat een
254 tegemoetkoming in de onkosten veel beter te verdedigen is dan kwijtschelding van het
kostendekkende deel van hondenbelasting.
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256

SPA is van mening dat ambtenaren onvoldoende worden ingezet voor de bevolking, voor de
raad en wellicht ook voor het college.
SPA is van mening dat elke partij een aantal onderzoeken moeten kunnen laten verrichten
waarvan zij denkt dat die van groot belang zijn bij bepaalde dossiers.
Burgerparticipatie zien alle partijen als een belangrijk en gewenst onderdeel van een nieuwe

bestuursstijl. Onderdeel daarvan kan zijn dat burgers in staat worden gesteld om in bepaalde
257 kwesties gespecificeerd onderzoek door ambtenaren te laten verrichten. Procedureel moet
dat worden uitgewerkt, SPA denkt daarbij aan dat burgers een voorstel kunnen doen dat door
de raad beoordeeld wordt of een bepaald aantal handtekeningen verzamelen.
SPA is echter ook van mening dat ambtenaren best in staat moeten zijn om meer
onderzoeken zelf te doen. Onderzoeksjournalisten doen dat ook en zij halen vaak
belangwekkende resultaten boven tafel ook al hebben zij minder basiskennis over een
onderwerp dan onze ambtenaren. SPA ziet een onderzoeksteam gevormd door ambtenaren
(al dan niet in wisselende samenstelling naar gelang de te onderzoeken materie) als een
258 mogelijkheid om kosten voor externe onderzoeken te verlagen, de kennis binnen de
organisatie te vergroten en makkelijker en sneller relevante zaken te onderzoeken. Uiteraard
blijft het nodig om specifieke expertise die niet binnen de organisatie aanwezig is te benutten
maar SPA vermoedt dat het aantal externe onderzoeken beperkt kan worden en dat de
kennisopbouw die binnen onze ambtenaren plaatsvindt positieve invloed heeft op de kwaliteit
van ons beleid en onze besluitvorming.
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259

SPA rekent de betreffende bestuurders en hun partijen die de coalities vormden de financiële
ontwikkeling en de gevolgen daarvan zwaar aan: zij zijn de oorzaak dat de gemeente er zo
verloederd uitziet, onze inwoners en bedrijven zich blauw betalen, voorzieningen achteruit
holden en de gemeente er financieel niet goed voorstaat.

SPA is van mening dat het heel goed voor onze gemeente en haar inwoners is indien
260 genoemde partijen de komende vier jaar veel minder invloed hebben en niet weer het college
domineren.
261

Het lijkt SPA voor de gemeente en voor de partij heel goed dat GOB geen deel uitmaakt van
een nieuwe coalitie.
SPA vindt het erg belangrijk dat onze inwoners geraadpleegd worden wanneer er belangrijke
en omstreden besluiten genomen moeten worden door de gemeenteraad.
SPA vindt het absurd dat de voltallige coalitie het functioneren en de positie van de
betreffende wethouder niet ter discussie wilde stellen en deze handhaafde. Een dergelijke
handelwijze ondergraaft het vertrouwen van onze inwoners in de lokale politiek enorm en
maakt de raad krachteloos.
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