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Ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad voor de raadsvergadering van 
19 februari 2020, als start van de nieuwe coalitie en het nieuwe college voor de 
resterende raadsperiode.
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1. INLEIDING

In juli 2019 verloor de coalitie, die een jaar eerder 
werd gevormd, de meerderheid in de gemeenteraad. 
Sindsdien is langs verschillende wegen geprobeerd 
een nieuwe meerderheidscoalitie te formeren. 
Gedurende dit proces bleek dat er grote afstanden 
moesten worden overbrugd om een coalitie mogelijk 
te maken. Er is dan ook flink geïnvesteerd in het 
herstellen van het onderling vertrouwen. Alle partijen 
in de raad hebben zich hiertoe ingezet vanuit het 
besef dat Sittard-Geleen een krachtig en evenwichtig 
gemeentebestuur nodig heeft en tevens vanuit het 
oogpunt wat goed is voor de gemeente.

Als sluitstuk van dit gezamenlijk proces hebben 
de partijen gob, CDA, GroenLinks en Stadspartij 
het vertrouwen in elkaar uitgesproken en nemen 
zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een 
coalitie te vormen die eensgezind en in evenwicht wil 
doorpakken in het belang van Sittard-Geleen.

Het coalitieakkoord “Samen Duurzaam, 
Samenwerken aan een gezonde gemeente” dat 
op 5 juli 2018 geamendeerd is vastgesteld door de 
gemeenteraad en de toevoeging daarop, waarin de 
inbreng van de samenleving en een vervolgaanpak 
zijn weergegeven, die op 20 december 2018 is 
vastgesteld blijven in principe uitgangspunt van 
handelen. 

Het uitwerken van opgave 7, “Financiën duurzaam 
op orde” heeft er inmiddels toe geleid dat in de 
begroting 2019 (raad 14-11-2018) bezuinigingen 
zijn opgenomen die afwijken van de standpunten in 
het coalitieakkoord “Samen Duurzaam”. Het blijven 
werken aan een structureel sluitende begroting en 
de financiën duurzaam op orde houden, blijven als 
belangrijke prioriteiten gehandhaafd. 

Afgelopen 1,5 jaar lag de focus op de opgave 
“Financiën duurzaam op orde”, deze stevige inzet 
heeft ertoe geleid dat de provincie vanaf 2020 weer 
het lichtere “repressief toezicht” zal uitvoeren. De 
forse bezuinigingen die zijn doorgevoerd bieden 
de ruimte om nu weer bescheiden te investeren in 
de gemeente. Werken aan een nieuw elan en een 
positief imago voeren daarbij de boventoon.

De nieuwe coalitiepartijen gob, CDA, GroenLinks 
en Stadspartij zetten met dit addendum accenten 
die nog meer duidelijk maken welke koers 
Sittard-Geleen de komende periode zal varen. 
Partijen bieden dit addendum in eerste instantie 
ter kennisname aan de gemeenteraad aan. De 
wens is te komen tot een gemeenteraadbrede 
samenwerking. Het addendum zal met de raad 
worden besproken om te komen tot een raadsbreed 
geaccordeerd document.
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2.  ACCENTEN RESTERENDE RAADSPERIODE

In de vastgestelde toevoeging op het coalitieakkoord 
uit december 2018 is al beschreven dat de grotere 
stakeholders de gezamenlijke stip op de horizon 
missen. Stakeholders gaven ook aan dat ze behoefte 
hebben aan een duidelijke identiteit voor Sittard-
Geleen. Een identiteit waarmee Sittard-Geleen zich 
verder kan profileren en die onderscheidend is, van 
en op Zuid-Limburgs niveau, alsmede aanvullend 
aan Heerlen en Maastricht. Inwoners ontlenen 
die identiteit en trots vooral aan de gemeenschap 
waarvan zij deel uit maken. Die gemeenschap 
zit op het niveau van wijken en buurten. Zowel 
stakeholders als inwoners hebben weinig binding 
met de naam Sittard-Geleen, zo bleek uit de dialoog 
met de samenleving. 
Inmiddels wordt gewerkt aan de Strategische Visie 
2030. Wij omarmen dit proces en zetten vol in op 
uitwerking en implementatie van die visie. Het 
verbeteren van het imago van Sittard-Geleen is 
daarbij een speerpunt. 

De gemeentenaam Sittard-Geleen was de werktitel 
die de provincie destijds gehanteerd heeft bij 
herindelingsvoorstel (Born zou volgens dat voorstel 
grotendeels zelfstandig blijven). De gemeenteraad 
heeft binnen de daartoe gestelde wettelijke termijn 
geen andere naam gekozen, waardoor de naam 
Sittard-Geleen in stand is gebleven. Desalniettemin 
is de naam al vele jaren onderwerp van discussie. De 
recent gepubliceerde enquête die bureau Flycatcher 
in opdracht van Dagblad De Limburger heeft 
uitgevoerd haakt daar ook op aan. 

Om daadwerkelijk te komen tot een herkenbare 
identiteit en een positief imago denken wij dat een 
naamswijziging mogelijk zinvol is. Een nieuwe, frisse 
naam, zonder directe verwijzingen naar voormalige 
gemeenten, kan helpen om ons daadwerkelijk te 
afficheren als één gemeente en één stad met vele 
kernen en wijken waarin het goed, wonen, werken 
en leven is. 
Uiteraard worden inwoners betrokken bij het proces 
om te komen tot een nieuwe naam.

Accent 1:  
Eén gemeente met een herkenbare identiteit



5 | addendum coalitieakkoord periode 2020-2022  Sittard-Geleen

Accent 2:  
Daadkrachtig doorpakken op lopende processen

Cultuur
“Ontspannen en genieten in Sittard-Geleen” zo luidt 
een van de opgaven in het coalitieakkoord. Met zijn 
rijk verenigingsleven, met culturele voorzieningen, 
met historische gebouwen, kastelen en een mooi 
en groen buitengebied is Sittard-Geleen een 
aantrekkelijke gemeente voor de inwoners, voor 
kenniswerkers die zich in onze regio willen vestigen, 
voor toeristen en recreanten, voor jong en oud.  

Als onderdeel van het proces om te komen tot 
een structureel sluitende begroting is besloten 
om de huidige financiering van het traditionele 
muziekonderwijs te beëindigen en te gaan voorzien 
in een ander model, waarbij ten behoeve van de 
financierbaarheid een makelaarsfunctie met 
lesgeldsubsidie vertrekpunt is, om op die wijze 
vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Op verzoek 
van de raad zijn inmiddels vier varianten voor de 
toekomstige invulling van het muziekonderwijs 
uitgewerkt; tevens zijn de wensen van het veld 
geïnventariseerd. Inmiddels hebben de fracties in 
de ronde hun gevoelen kenbaar gemaakt. Conform 
planning zullen wij via de kaderbrief 2020 in juni 
2020 een nadere uitwerking aan de raad voorleggen.

Momenteel wordt een start gemaakt met een 
evaluatie van Cultuurbedrijf De Domijnen. Die 
evaluatie, de bij de start van het Cultuurbedrijf 
beoogde integratie van het muziekonderwijs in 
het Cultuurbedrijf, alsmede de integratie van de 
gemeentelijke medewerkers in het Cultuurbedrijf 
heeft tot en met mei 2020 de volle aandacht, opdat in 
de kadernota ten behoeve van de begroting tot een 

allesomvattende keuze kan worden gekomen. 
De uitkomst van deze evaluatie en de Strategische 
Visie 2030 leveren input op voor een noodzakelijke 
impuls op het gebied van cultuur.

Unilocatie  onderwijs/sport Grevenbicht-
Obbicht
Het door het merendeel van de fracties 
gesteunde traject om te komen tot een unilocatie 
met onderwijs- en sportvoorzieningen in het 
middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht 
wordt conform raadsbesluit qua proces en 
planning voortgezet. De kwaliteit van de bestaande 
onderwijsgebouwen laat sterk te wensen over. 
Inwoners staan tegenover elkaar en de verenigingen 
moeten ook weten waar zij aan toe zijn, onverlet de 
waarborgen die rechtsmiddelen en een provinciale 
toets (ladder duurzame verstedelijking) bieden. In 
juni zal via de kaderbrief 2020 worden voorgesteld 
de noodzakelijke middelen voor de realisatie van 
de unilocatie te reserveren. In juli is besluitvorming 
en kredietvotering in de gemeenteraad voorzien. 
Wij spannen ons in om de kosten van deze nieuwe 
voorziening voor onze gemeente zo laag mogelijk te 
houden, onder meer door provinciale subsidies.

We willen met deze ontwikkeling het 
voorzieningenniveau in beide kernen niet aantasten. 
Het behoud van het eigen karakter van Obbicht 
en Grevenbicht staat voorop en in dat kader de 
noodzakelijke aandacht voor behoud van de 
leefbaarheid in de beide kernen. Zo komt er, in nauw 
overleg met ZoWonen en Dorpsplatform Obbicht, 
een nieuwe ontmoetingsplek in het voormalige 
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bankgebouw aan de Obbichter Markt. Ook het 
wijksteunpunt zal hier worden gehuisvest, net als de 
Heemkundevereniging Bicht. 

Op de vrijkomende schoollocaties in Obbicht 
en Grevenbicht wordt passende en op de vraag 
afgestemde woningbouw gerealiseerd met aandacht 
voor een inrichting die past bij de leefbaarheid 
op deze locaties. De huidige sportlocaties zullen 
worden ingezet voor natuurcompensatie, waarbij 
via een participatietraject zal worden opgehaald 
met welke wensen van de gemeenschap rekening 
moet worden gehouden. Er kan worden gedacht aan 
het ombouwen van de voetbalkantine in Obbicht tot 
recreatieve ontmoetingsplek/horeca. In Grevenbicht 
blijft de bestaande parkeerplaats beschikbaar voor 
tentfeesten.
 
Binnenstedelijke ontwikkeling en 
gemeentelijke huisvesting
De financiële situatie heeft ertoe geleid dat er een 
pas op de plaats is gemaakt met betrekking tot 
de herontwikkeling van bestuurlijke en ambtelijke 
huisvesting. Inmiddels is duidelijk geworden dat 
nieuwe wetgeving ons verplicht fors in de (oude) 
gebouwen te investeren, omdat de bestaande 
gebouwen niet meer voldoen aan de wettelijk eisen. 
Gekozen wordt voor de mogelijkheid die de wettelijke 
bepalingen bieden tot een transitieperiode van 5 jaar, 
waarbij de gebouwen tijdelijk niet hoeven te voldoen 
aan de eisen. 

De strategische visie 2030, waarbij onze 
inwoners nadrukkelijk worden betrokken, zal 
ook inzicht moeten geven in de profilering van 
de centra van Sittard en Geleen. Afhankelijk 
van de uitkomsten in deze visie zal eventueel 
een heroriëntatie plaatsvinden op de bestaande 

binnenstedelijke plannen, met betrekking tot 
onder meer toekomstvaste gemeentelijke 
huisvesting, culturele functies, woningbouw, 
dienstverlenende kantoorgebouwen ten behoeve 
van o.a. de Brightlands Chemelot Campus in 
Geleen, ontwikkeling van de V&D locatie in Sittard 
en groenontwikkeling. Tevens wordt bekeken welke 
“quick wins” mogelijk is.

Accommodaties
Vitale en toekomstbestendige verenigingen hebben 
maatschappelijke meerwaarde. De vraag naar 
maatschappelijke activiteiten is bepalend voor het 
voorzien in huisvesting daarvan c.q. het aanbod van 
accommodaties. In het kader van het traject om 
te komen tot een structureel sluitende begroting 
is door de raad gevraagd om de kaderstelling 
rond duurzame accommodaties aan te scherpen. 
Hiervoor zijn de eerste contouren gepresenteerd en 
besproken met het merendeel van de organisaties 
waarvoor de aanscherping consequenties zal 
hebben.  Deze aanscherping zal op korte termijn aan 
de raad worden voorgelegd. 

Daarna volgt een uitwerkingsplan waarin per 
accommodatie wordt aangegeven of deze onderdeel 
van het accommodatiebeleid blijft en hoe deze 
toekomstbestendig wordt gemaakt. 
Voortvarendheid op dit onderwerp is van groot 
belang omdat uitstel voorbijgaat aan het creëren van 
vitale en toekomstbestendige accommodaties met 
maatschappelijke meerwaarde. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid vormt een “groene” draad door 
het coalitieakkoord Samen Duurzaam, waarbij in 
het hoofdstuk “voorop lopen naar een duurzame 
toekomst” de opgave wordt beschreven. Er komt een 
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samenhangend programmaplan “duurzaamheid” dat 
aansluit op de Regionale EnergieStrategie, circulaire 
economie alsmede klimaatbestendigheid en 
waarmee ook duidelijk wordt welke impulsen nodig 
zijn om meer bewustwording voor duurzaamheid te 
creëren en welke middelen hiervoor nodig zijn. 

Ten aanzien van Het Groene Net worden de financiële 
en beheersmatige risico’s in kaart gebracht en een 
toekomstgericht plan opgesteld. Daarin komt ook de 
vraag aan de orde of Het Groene Net mogelijk beter 
overgelaten kan worden aan hogere overheden, 
marktpartijen of een combinatie daarvan.

Ter compensatie van CO2-uitstoot van Chemelot 
wordt gestreefd aansluiting te zoeken bij het “1 
miljoen bomenplan” van de Provincie.

Toerisme en vrijetijdseconomie
Onze historie, de groene omgeving, de ligging 
aan de grens en het aantrekkelijke buitengebied 
bieden volop kansen voor een groei in toerisme en 
vrijetijdseconomie.  Daarmee kan de gemeente 
meer diversiteit in de economie aanbrengen. We 
zien steeds meer een verschuiving van recreatief 
toerisme uit het Heuvelland richting Sittard-Geleen. 
Dat biedt kansen voor de vrijetijdseconomie maar 
wellicht ook voor het versterken van de centra. Het 
creëren van groene wandelroutes, bijvoorbeeld “van 
park tot park tot buitengebied”, leidt tot een betere 
verbinding van stad en natuur. Op korte termijn zal 
de visie “Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg” aan de 
raad worden voorgelegd. 

Impuls voor MKB
Permanente ondersteuning van het Midden- en 
Kleinbedrijf is al een belangrijk thema in onze 
gemeente. Toch constateren wij een toenemende 

ontevredenheid bij ondernemers, mede als gevolg 
van gewijzigde marktomstandigheden en de effecten 
van de maatregelen om de gemeentelijke begroting 
sluitend te maken.
Wij gaan in dialoog met de ondernemers om 
noodzakelijke aandacht te hebben voor de ervaren 
knelpunten, om in te zetten op wederzijds begrip, 
om samen te bezien hoe we moeten reageren en 
anticiperen op de gewijzigde en wijzigende markt en 
te bespreken welke overige aspecten van belang zijn. 
Indien hier extra middelen voor nodig zijn wordt bij 
de kaderbrief een voorstel gedaan. 

Tevens geven wij een extra impuls aan de 
dienstverlening aan inwoners, MKB en overige 
bedrijven, onder andere op het gebied van 
vergunningverlening.

Euregionaal
Wij zullen onderzoeken of de grensoverschrijdende 
samenwerking in een straal van 25 km rondom de 
“Westzipfel” kan  worden geïntensiveerd. Globaal 
het gebied van Heinsberg tot Genk. De gemeente 
Sittard-Geleen kan haar centrumfunctie voor dit 
gebied nadrukkelijker vormgeven door meer in te 
zetten op economische, toeristische en culturele 
samenwerking onder meer via verwerving van 
Europese subsidies.

Sport
Het project zwem- en schaatsvoorzieningen 
zal voortvarend worden opgepakt, waarbij 
het raadsbesluit van december 2017 en het 
coalitieakkoord Samen Duurzaam leidend blijven.  
Aanvullend zal voor Glanerbrook een renovatievariant 
als alternatief worden onderzocht. 
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Mobiliteit
Ter voorkoming van een verkeersinfarct in de regio 
en met het oog op de versnelde uitvoering van 
het project “verbreding A2” is het zaak om vóóraf 
de verkeersdoorstroming op het onderliggende 
wegennet  te waarborgen. Dit verbetertraject zal 
besproken worden met Rijkswaterstaat en Provincie 
en kan worden ingebracht in het op te stellen 
bestuursakkoord met de Provincie.

Jongeren
In de dialoog met de samenleving die in 2018 is 
gevoerd is breed en nadrukkelijk aandacht  gevraagd 
voor onze jongere inwoners, om zo in te zetten 
op een nieuwe generatie, die we willen binden 
aan Sittard-Geleen. Het gaat dan niet alleen om 
onderwijs, maar het gaat er ook om welke behoeftes 
jongeren hebben en wat een reden is om hier te 
blijven wonen of terug te komen na een studie. 
In de dialoog met inwoners gaven jongeren aan dat 
ze het fijn wonen vinden in de dorpen en wijken. Ze 
hebben het beeld dat er vaak te weinig voor hen te 
doen is in Sittard-Geleen. In de praktijk blijkt dat veel 
jongeren ook niet weten wat er allemaal te doen is. 
We weten deze groep nog niet goed te bereiken. 

Om een aantrekkelijke gemeente te zijn voor 
jongeren is het van belang ook jongeren structureel 
te betrekken bij gemeentelijk beleid. Daartoe heeft 
de raad bij de begrotingsbehandeling 2020 ook al 
een motie “jongerenparticipatie” aangenomen.
Mede in het licht van deze motie willen 
wij, als onderdeel van de versterking van 
inwonerparticipatie, jongeren tot 18 jaar vanuit 
vernieuwende inzichten een positieve bijdrage laten 
leveren aan het maken van gemeentelijk beleid en 
hen daar ook voor waarderen.

De doorontwikkeling van de Jongerencliëntenraad 
naar, danwel het oprichten van, een jongerenpanel in 
Sittard-Geleen is een middel om de mening van de 
jeugd beter mee te nemen in beleidsvoorbereiding. 
Ook het breder oprichten van Kinderwijkraden (naar 
het voorbeeld in Sittard-Oost) kan hieraan bijdragen.  

Ouderen
Het zetten van een accent op “jongeren” roept 
onlosmakelijk de vraag op of er niet ook speciale 
aandacht moet zijn voor onze grote groep ouderen. 
Toch is er reeds op grond van wettelijke taken een 
duidelijk verschil tussen deze doelgroepen. Immers, 
het bereiken van een bepaalde leeftijdsgrens 
betekent niet vanzelf dat er dan gemeentelijke beleid 
nodig is. 

Het is veel meer van belang dat de gemeente 
rekening houdt met en ondersteuning biedt aan 
mensen met bepaalde behoeften. Die kunnen bij 
alle leeftijdsgroepen voorkomen, maar naarmate 
de leeftijd toeneemt, wordt de kans daarop 
groter. Daarom blijven we uitgaan van inclusief 
beleid, waarbij vanuit ouderenbeleid ervoor wordt 
gewaakt dat in alle beleidsvelden ook de senioren-
leeftijdscategorie voldoende aandacht krijgt. 

Op basis van de motie “senioreninformatie” wordt 
al gewerkt aan een overzicht waaruit blijkt op welke 
wijze de gemeente in haar beleid rekening houdt met 
deze doelgroep. Wij zullen hierbij ook voorstellen 
doen hoe meer periodiek of zelfs permanent inzicht 
gegeven kan worden in de beleidsaspecten die voor 
senioren een rol kunnen spelen.

Wonen
Ten behoeve van leefbaarheid moet in de kleine 
kernen woningbouw mogelijk zijn. Hiertoe wordt zo 
nodig het beleid aangepast. 
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Openbare ruimte
In het coalitieakkoord was vastgelegd dat er niet zou 
worden bezuinigd op het onderhoud van de openbare 
ruimte. De openbare ruimte met het openbaar 
groen bepalen immers in belangrijke mate  de 
woonomgeving en het beeld van de stad. 

De financiële situatie maakte het echter toch 
noodzakelijk om per 2019 het onderhoudsniveau in 
de gehele gemeente te verlagen naar niveau “laag”. 
De gevolgen hiervan zijn, zeker in het voorjaar, 
duidelijk zichtbaar. De irritaties en klachten onder 
inwoners nemen toe, het risico van verloedering ligt 
op de loer. 

Thans is er ruimte om  via de kaderbrief 2020 extra 
geld beschikbaar te stellen voor het groenonderhoud 
en reiniging. Op basis van de uitwerking van de 
motie “verhogen beheerniveau” zal worden bepaald 
hoeveel extra middelen nodig zijn om de openbare 
ruimte schoon, heel en veilig te laten zijn.

Zuyderlandgarage
Met ingang van 2019 zijn de parkeertarieven 
verhoogd als onderdeel van het traject om te komen 
tot een sluitende begroting. Deze parkeermaatregel 
wordt door veel patiënten en bezoekers van het 
Zuyderlandziekenhuis in Geleen als zeer pijnlijk 
ervaren. Zij hebben immers geen of slechts 
beperkt een keuze om gebruik te maken van de 
parkeergarage bij het ziekenhuis. 

De raad heeft bij de begrotingsbehandeling via een 
motie gevraagd meerdere scenario’s te onderzoeken 
voor gedifferentieerde tarieven voor de gebruikers 
van de ziekenhuisgarage. 

Uiterlijk bij de kaderbrief 2020 zullen wij een 
concreet voorstel doen voor de aanpassing van dit 
tarief.

Accent 3:  
Ongewenste maatschappelijke effecten bezuinigingen aanpakken
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3.  BESTUURSCULTUUR EN DUALISME

Het bestaande coalitieakkoord besteedt veel 
aandacht aan een nieuwe bestuursstijl. Daar is in 
de afgelopen periode ook al flink aan gewerkt, met 
name in de richting van inwoners en bedrijven. Het 
verbeteren van de interactie tussen raadsleden 
onderling en tussen college en raad bleek evenwel 
zeer moeilijk.

In de inleiding is al beschreven dat er afgelopen 
maanden grote afstanden zijn overbrugd om een 
coalitie mogelijk te maken. Er is geïnvesteerd in 
het herstellen van het onderling vertrouwen en 
een normalisatie van de  verhoudingen binnen de 
raad en tussen college en raad. De burgemeester 
heeft daarin voor de toekomstige verhoudingen en 
bestuurscultuur zeker een rol.

Wij geven de burgemeester daarbij het advies om 
het vergadermodel van de raad te evalueren en 
daarbij  vooral ook te kijken naar het ontbreken 
van een koppeling tussen portefeuilles van 
wethouders en vaste deelnemers aan de rondes. 
Tevens adviseren wij, mede naar aanleiding van 
de conclusies van de externe adviseurs, ook het 
functioneren van de griffie bij deze evaluatie te 
betrekken.

Door de raad vroegtijdig te betrekken kan  
aanvullend op de recent vastgestelde “regeling 
grote projecten”, de rol en positie van de raad in 
geval van  grote onderwerpen  worden versterkt. 
In feite gaat het om de zogenaamde beginspraak 
van de raad. De raad is dan beter in positie om 
de volksvertegenwoordigende, sturende en 
controlerende rol (op bijvoorbeeld het gebied van 
financiën) waar te maken. 

Dit moet leiden tot meer ruimte voor dualisme in 
de lokale politiek waardoor eveneens een bijdrage 
geleverd wordt aan de verbetering van de onderlinge 
verhoudingen tussen coalitie en oppositie. 
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4.  ONDERTEKENING

Sittard-Geleen, 17 februari 2020

Pieter Meekels Yvonne Salvino-Meijer Leon Geilen

Andries Houtakkers Marcel Mastenbroek Peter Henssen

Marco Schipper Math De Loo Kim Schmitz

Ton Raven Nancy Kaufmann Bas Hoedemakers


