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Inleiding 
In dit Coalitieakkoord “Samen, zorgvuldig, verbindend 
doorpakken!” staan de belangrijkste ambities voor de 
gemeente Sittard-Geleen tijdens de bestuursperiode 
2022-2026. 

In dit akkoord staat waar we samen aan willen werken. 
Hoe we dat gaan doen, bepaalt de gemeenteraad de 
komende vier jaar, met inbreng vanuit de samenleving. 
Dat gebeurt in de geest van onze Toekomstvisie 2030 
die samen met de samenleving is opgesteld. 

Met het Coalitieakkoord willen we uitstralen dat we 
samen met de samenleving en toekomst-
ambassadeurs werk maken van onze mooie gemeente. 
Sittard-Geleen is een gemeente om trots op te zijn! 

Samen met inwoners, ondernemers, en 
maatschappelijke organisaties dragen wij deze 
gemeente en willen wij aantrekkelijk zijn voor 
iedereen. Allereerst natuurlijk voor de eigen inwoners, 
een gemeente waar de eigen inwoners goed wonen en 
leven. En een gemeente waar bezoekers willen zijn en 
verblijven. Een gemeente waar ondernemers willen 
ondernemen. Dat betekent dat we samen moeten 
werken aan een aantrekkelijke gemeente voor 
iedereen. 

Met dit akkoord willen we die trots uitstralen en Deze varianten worden vroegtijdig aan de raad 
uitspreken dat we met aandacht en durf werk maken voorgelegd. Op die manier valt er wat te kiezen en kan 
van de opgaven die voor ons liggen. Ook omdat wij ons iedere fractie vanuit zijn eigen gedachtengoed een 
bewust zijn dat het bestuur (college en raad) alleen in bijdrage leveren aan de besluitvorming. Op die manier 
gezamenlijkheid kan werken aan het vertrouwen in de blijft de gemeenteraad in positie om aan de hand van 
politiek en het openbaar bestuur. aangereikte keuzes samen op zoek te gaan naar de 

Proces 
beste oplossingen voor Sittard-Geleen. 

Dit akkoord is tot stand gekomen na een intensief 
gezamenlijk proces met als basis de reeds 
vastgestelde Toekomstvisie 2030. 

In de aanloop naar dit Coalitieakkoord heeft een 
ambtelijke analyse van de verkiezingsprogramma’s 
plaatsgevonden, gevolgd door twee raadsconferenties 
waarin alle partijen hun input hebben gegeven voor het 
Coalitieakkoord. 

Het college van burgemeester en wethouders werkt de 
ambities in dit akkoord nader uit in concrete 
voorstellen. In deze voorstellen wordt gewerkt met 
verschillende keuzevarianten c.q. scenario’s. 
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Sociale veerkracht 
Sociale veerkracht gaat over de veerkracht van mensen, fysiek en 
mentaal. We gaan op de eerste plaats voor de positieve gezondheid 
van onze inwoners. Bij positieve gezondheid staat een betekenisvol 
leven van mensen centraal. Samen met inwoners willen we de 
nadruk leggen op veerkracht en eigen regie en niet alleen op de 
beperkingen of ziekte zelf. 

De buurt en de woon- en leefomgeving is daarom extra van belang. 
De leefomgeving van wijk, buurt, dorp of straat en de aanwezige 
voorzieningen maken van een huis immers een ‘thuis’ en zijn 
belangrijk voor onze gezondheid. Dan gaat het om voldoende 
groen, water en schone lucht, maar vooral ook om contact met 
buren en buurtgenoten en een thuisgevoel. 

Als gemeente willen wij hieraan bijdragen. Werken aan een 
samenleving waarin mensen worden gezien, iedereen mee kan 
doen en gelijke kansen krijgt. Waar het veilig is, de betrokkenheid 
bij elkaar wordt vergroot en waarin we elkaar kunnen aanspreken. 

De aanpak om sociale veerkracht te vergroten, is niet voor 
iedereen hetzelfde. Mensen hebben verschillende behoeften. 
Wijken en buurten zijn op een andere manier georganiseerd en 
hebben allen andere uitdagingen. Maatwerk per wijk of buurt is 
belangrijk waarbij we meer aandacht willen geven aan de 
omgeving en ontmoeting en de manier waarop we met elkaar 
samenleven. Want de sociale veerkracht verbeteren kunnen we 
niet alleen. 

Wat vinden we belangrijk? 

• Gezondheid gaat over meer dan gezond leven 
alleen. De gezondheid van onze inwoners gaat 
ook over de omgeving waarin je opgroeit, je 
financiële situatie en de kansen en het 
perspectief dat onze inwoners hebben. 
Bestaanszekerheid is een basisbeginsel. 

• De gemeente treedt haar inwoners met 
vertrouwen tegemoet en zoekt daarbij altijd naar 
ruimte binnen de wetten en regels. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het recente raadsbesluit om 
giften niet te korten op een bijstandsuitkering en 
de plicht om een gift te melden los te laten. 
Daarmee hebben we laten zien hoe wij gebruik 
kunnen maken van onze gemeentelijke kracht. 

• Ruimte maken voor ontmoeting. Mogelijke 
plekken voor ontmoeting bestaan in de buurt 
immers in alle soorten en maten. Naast formele 
ontmoetingsruimten als buurthuizen gaat het 
ook om een ruimte die ‘terloopse’ ontmoetingen 
faciliteert, op bankjes en in portieken, of de 
waarde die bijvoorbeeld bibliotheken hebben 
voor de sociale infrastructuur van een buurt. 

• De buurt waarin je woont is belangrijk. Het moet 
er veilig zijn en er moet sprake zijn van voldoende 
groen, ontmoetingsmogelijkheden en een 
verenigingsleven dat ondersteund wordt door de 
gemeente. 

• Iedereen doet mee in Sittard-Geleen. Iedereen 
wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
geslacht of op welke grond dan ook, is niet 
toegestaan. Ook fysieke en mentale beperkingen 
of financiële krapte mogen geen reden zijn om je 
niet welkom te voelen in Sittard-Geleen. 

• Sport, kunst en cultuur zijn essentieel voor een 
gezonde buurt en gemeente. Zij dragen bij aan 
ontmoeting en (talent)ontwikkeling. 

• We bieden een sociaal veilige omgeving met de 
juiste balans tussen repressie en preventie. De 
kracht van onszelf, ondersteund door een 
overheid die zorg draagt voor veiligheid, vormt het 
fundament van onze gemeente. 

• We koesteren het lokale: de buurten, dorpen, 
wijken en centra. De gemeente Sittard-Geleen 
heeft een rijke geschiedenis, sterke 
gemeenschappen en veel lokale identiteit. Hier 
zijn we trots op en dat dragen we ook uit. 
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Wat gaan we doen? 

• Samen met onze inwoners gaan we bouwen aan een 
samenleving waarin we omkijken naar elkaar. De 
afgelopen jaren is veel aandacht uitgegaan naar 
individuele ondersteuning, we willen nu ook meer 
aandacht geven aan hoe we met elkaar samenleven in 
wijken en buurten. Zo willen we de komende jaren 
meer aandacht geven aan het opbouwwerk, waarbij we 
nieuwe vormen van ontmoeting en mensen bij elkaar 
brengen willen stimuleren. 

• Ontmoeten is essentieel voor een gezonde 
samenleving. Er zijn plekken en duurzame gebouwen 
nodig waarmee ontmoeting gestimuleerd en mogelijk 
gemaakt wordt. Hierbij zien we dat ontmoetingsplekken 
van belang zijn en dat we ook op zoek moeten gaan 
naar het faciliteren van nieuwe manieren van 
ontmoeting. Een voorbeeld van deze nieuwe manier van 
ontmoeten is het bestaande BOSS-park waarbij we 
vooral een ontmoetingsplek in de openbare ruimte 
mogelijk hebben gemaakt. We vinden het daarom van 
belang het gemeentelijk beleid nadrukkelijker te 
plaatsen in het licht van het stimuleren en mogelijk 
maken van (nieuwe manieren van) ontmoeting. 

• Om mee te kunnen doen in de samenleving zetten we in 
op ontwikkeling van talenten van inwoners voor wie dat 
nog niet vanzelfsprekend is, zodat iedereen kan 
bijdragen naar eigen mogelijkheden. 

• De gemeente wordt beter zichtbaar in de wijken en 
buurten. Door een laagdrempelige overheid te zijn, 
willen we ervoor zorgen dat problemen en uitdagingen 
sneller aan het licht komen. Niet alle wijken hebben 
dezelfde behoefte. Een wijkgerichte aanpak en de 
samenwerking met bewoners en professionals in de 
wijk moet leiden tot maatwerk. Daardoor zijn 
verschillen in wijken en voorzieningen mogelijk. 

• De mate van maatschappelijke meerwaarde wordt een 
overweging in alles wat de gemeente doet. Er wordt 
per plan gekeken op welke manier dit bijdraagt aan 
prettig en gezond leven in een buurt en de 
maatschappelijke impact wordt nadrukkelijker 
meegewogen. 

• De gemeente zet in op preventie. Niet alleen met 
specifieke programma’s en projecten maar vooral ook 
door te investeren in onderwijs, perspectief op werk, 
sport en bewegen. Ook investeren we in een sterke en 
stimulerende omgeving die bijdraagt aan gezondheid, 
veiligheid, samenredzaamheid en inclusiviteit. Een 
goed voorbeeld hiervan, waar we reeds aan werken, is 
de gezonde basisschool van de toekomst. 

• Het sociale netwerk van inwoners wordt ondersteund. 
We versterken de netwerken voor laagdrempelige hulp 
zoals mantelzorg en vragen specifieke aandacht voor 
psychische klachten en eenzaamheid. 
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• Er is een relatie tussen armoede en gezondheid. 
Daarom zetten we in op preventie bij kwetsbare 
groepen en zetten we ons in om financiële (en 
verlammende) stress op tijd weg te nemen. Hierbij 
geven we extra aandacht aan laaggeletterdheid. 

• Samen met onze culturele partners zoeken we naar 
een herkenbaar cultureel profiel voor de inwoners en 
gebruikers van Sittard-Geleen. We streven naar een 
sterke culturele basis en een breed cultureel 
ecosysteem dat elkaar aanvult (lokaal en regionaal), 
om zo cultuurbeoefening en cultuurbeleving te 
stimuleren. 

• Omdat wij vinden dat iedereen in onze gemeente moet 
kunnen wonen, streven wij naar een goede mix van 
sociale- en middenhuur en koopwoningen voor alle 
doelgroepen. Hierbij werken we samen aan de 
transformatie van de bestaande voorraad en scheppen 
we ruimte voor zowel nieuwbouw als herbestemming 
van leegstaand vastgoed. 

• Om een veilige omgeving te garanderen willen we 
meer toezicht en handhaving op plekken met veel 
overlast. 

• De bestaande aanpak ten aanzien van ondermijning is 
een aanpak die we ook naar de toekomst toe willen 
voortzetten. 

Waar moeten we rekening mee houden… 

• Een verandering teweeg brengen op het vlak van 
sociale veerkracht kost tijd. Niet alleen het denken 
binnen de gemeentelijke organisatie moet veranderen, 
inwoners moeten daarin meegenomen worden. Dit is 
een proces dat ingezet is, maar nog jaren nodig zal 
hebben. 

• De sociale veerkracht vraagt om een overkoepelende 
aanpak in veel verschillende domeinen. De 
samenwerking op deze onderwerpen is essentieel. 
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Economische 
veerkracht 
Wij zijn trots op onze ondernemers in onze gemeente. 
Vernieuwing, verduurzaming, digitalisering of gewoonweg 
‘overleven’ is dag in dag uit voor hen aan de orde. Om 
transformaties op het gebied van digitalisering, verduurzaming en 
vernieuwing krachtig aan te kunnen pakken, is economische 
veerkracht nodig. Daarbij gaat het om de kracht van het 
economisch ecosysteem waarin de zogenaamde triple 
helixpartijen, zoals grote en kleine bedrijven, kennisinstellingen 
en overheden op dezelfde wijze samenwerken. Voorbeelden in het 
land, zoals Brainport Eindhoven, laten de mogelijkheden zien als 
gemeente, maatschappelijke partners en industrie hun krachten 
bundelen. Met de krachtenbundeling van wereldspelers op het 
Chemelot-terrein, de Brightlands Chemelot Campus, VDL NedCar 
én met ons sterke MKB kunnen wij uitgroeien tot een sterk 
economisch ecosysteem waar bedrijven en werknemers zich 
graag willen vestigen. 

Een sterke economie met mooie banen voor praktisch en 
theoretisch ingestelde mensen, goede opleidingen en 
aantrekkelijke toekomstperspectieven draagt bij aan de brede 
welvaart van onze inwoners. Sittard-Geleen is waar studenten, 
werknemers en ondernemers graag naartoe komen en graag 
blijven. 

Wat vinden we belangrijk? 

• We scheppen publieke randvoorwaarden voor 
een gezonde en veerkrachtige economie. 

• Door het tekort aan arbeidskrachten is het 
bewustzijn gegroeid dat economische groei geen 
doel op zich is, maar één van de factoren die 
bijdraagt aan de brede welvaart van onze 
inwoners. 

• We zien economische ontwikkelingen in 
samenhang met de kwaliteit van het woon-en 
leefklimaat, de betaalbaarheid van woningen, de 
kwaliteit van het onderwijs en de vitaliteit van het 
verenigingsleven. 

Wat gaan we doen? 

• De economie van Sittard-Geleen is een sterk 
product. Via branding en marketing gaan we dit 
beter op het (inter)nationale podium zetten om 
bedrijven en werknemers aan te trekken. 

• De gemeente faciliteert bedrijven. Dienstbaarheid, 
gastvrijheid, klantvriendelijkheid en natuurlijk het 
algemeen belang staan daarbij met stip op één. 
We verbeteren de dienstverlening, onder andere 
door ondernemers actief te begeleiden bij 
vergunningen, ondersteuning en andere 
gemeentelijke contacten die zij nodig hebben om 
te ondernemen. Klantvriendelijkheid staat daarbij 
voorop: het is belangrijk te faciliteren vanuit de 
behoefte van bijv. de MKB-ondernemer. 

• Als dat nodig is, levert de gemeente maatwerk 
voor bedrijven vanuit de bedoeling van de 
regelgeving. 

• We stimuleren via ons inkoop- en 
aanbestedingsbeleid lokale ondernemers met 
opdrachten van de gemeente. We gaan actiever 
communiceren naar ondernemers over de 
mogelijkheden die ondernemers hiertoe nu al 
hebben binnen het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. 
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• We stimuleren ondernemers die voorop lopen bij 
afvalscheiding, duurzame logistiek en maatregelen om 
energieverspilling tegen te gaan. 

• We stimuleren werknemers om zich te ontwikkelen op 
de arbeidsmarkt, onder andere door bij te dragen aan 
een goede aansluiting van het onderwijs op de 
arbeidsmarkt. Ook de samenwerking tussen 
ondernemers en het MBO- en HBO-onderwijs zal 
worden geïntensiveerd. 

• We verbinden MKB-ondernemers met partijen die het 
voor hen mogelijk maken om energiebesparende 
maatregelen binnen drie jaar terug te verdienen. 

• De grote internationale bedrijven op Chemelot en 
Holtum Noord en VDL Nedcar in Born hebben een 
belangrijk aandeel in de kracht van onze economie. We 
zijn daar trots op én beseffen dat hierdoor onze 
economie kwetsbaar is voor mondiale economische 
ontwikkelingen. 

• We stellen daarom een economische denktank in met 
professionals die ons ondersteunt in ons denkproces 
over de vermindering van deze kwetsbaarheid. 

• Er moet een gezamenlijke strategie en lobby-aanpak 
komen op grote onderwerpen, zoals het internationale 
vestigingsklimaat van de stationsomgeving Sittard. 
Alleen door te werken aan de verbinding met 
medeoverheden op andere overheidsniveaus kan 
Sittard-Geleen invloed uitoefenen. 

• Centrumontwikkeling is van groot belang voor een 
goed economisch vestigingsklimaat. We geven daarom 
prioriteit aan de uitvoering van de plannen voor Geleen 
Centrum en Sittard Centrum. De Stadslabs Sittard-
Geleen ontwikkelen zich als versneller van 
centrumontwikkelingen. Als onze partners in deze 
centrumontwikkelingen dat in een evaluatie 
bevestigen, overwegen we een structurele inzet van de 
Stadslabs Sittard-Geleen. 

Waar moeten we rekening mee houden? 

• Er is een wereldwijde transitie gaande naar een 
economie waarin steeds minder fossiele brandstoffen 
worden gebruikt en er steeds minder restafval 
verbrand wordt. 

• Voor het versterken van de economische veerkracht is 
een hecht partnerschap met de provincie belangrijk. 
Ook het rijk, de Euregio en Europa zijn voor ons van 
belang, onder andere voor de verwerving van nationale 
en Europese subsidies. 
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Ecologische 
veerkracht 
In Sittard-Geleen en in de regio bevinden zich mooie 
groengebieden en die koesteren we. Maar ecologische 
veerkracht gaat nog een paar stappen verder. Het gaat ook om 
de veerkracht van ons natuurlijke systeem en om duurzaamheid. 
We gaan aan de slag met het klimaatbestendig maken van 
Sittard-Geleen om wateroverlast en hittestress tegen te gaan. 

Ook zetten we in op een andere energieopwekking en 
energiebesparing. Hoe we dit doen, is nog niet bepaald. Waar we 
het wel over eens zijn is dat vergroening op meerdere fronten 
onze focus heeft. Dit levert meteen een bijdrage aan een hogere 
gezondheid, een beter woonklimaat en grotere toeristische 
aantrekkingskracht. 

Wat vinden we belangrijk? 

• Sittard-Geleen heeft karakteristieke 
landschappen en daar zijn we trots op. We willen 
de ecologische kwaliteit ervan vergroten. Daarbij 
moet worden gedacht aan het beter verbinden 
van de verschillende natuurgebieden met elkaar 
en aan het versterken van het landschap door de 
aanleg van meer kleinschalige 
landschapselementen. 

• Het versterken van biodiversiteit, ruimtelijke 
kwaliteit en klimaatbestendigheid vraagt om 
inspanningen van alle betrokkenen. De 
gemeente stimuleert het eigenaarschap van 
inwoners, bedrijven en instellingen en faciliteert 
onderlinge samenwerking. 

• Voor het bereiken van klimaatdoelstellingen 
vinden we energiebesparing belangrijk. 
Daarnaast is duurzame energieopwekking 
onontbeerlijk. 

Wat gaan we doen? 

• Groen draagt bij aan een omgeving waar het prettig 
wonen en recreëren is. We realiseren een 
vergroening van de stad: er komt niet alleen meer 
groen in de centra en wijken, maar ook beter (meer 
biodivers) groen. 

• Meer groen is ook van belang voor 
klimaatbestendigheid: het voorkomt hittestress en 
wateroverlast. Particuliere en gemeenschappelijke 
initiatieven, waar stenen worden omgeruild voor 
groen, worden gestimuleerd. 

• We realiseren meer groene ruimte voor 
waterberging. Bij onze beoordeling van 
bouwplannen laten we de belangen van bodem, 
water en natuur voor zover mogelijk zwaarder 
meewegen. Ook zetten we in op natuurinclusief 
bouwen. 

• Ten aanzien van de landbouw stimuleren we de 
ontwikkeling van regionale voedsel- en 
productieketens. Natuurinclusieve landbouw kan 
op ondersteuning van de gemeente rekenen. 

• Daarnaast werken we waar mogelijk aan vergroten 
van het geheel aan natuurgebieden en het 
versterken van de verbinding tussen de 
verschillende gebieden. Bovenstaande punten 
werken we uit in een groenagenda. 
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• Ecologische veerkracht is ook een 
verantwoordelijkheid van bedrijven. We stellen kaders 
om bedrijven schoner te laten produceren en treden 
hierover in gesprek met de provincie daar waar zij 
bevoegd gezag is. 

• We ondersteunen en stimuleren inwoners, bedrijven en 
instellingen bij het verduurzamen van hun 
buitenruimte en gebouwen. We maken hierbij 
duidelijke keuzes waarmee het duurzame energie-
opwekken mogelijk is en waar dit mogelijk is. Profijt 
voor onze inwoners staat hierbij voorop. 

• De gemeente geeft het goede voorbeeld door eigen 
gebouwen energieneutraal en klimaat-adaptief te 
maken. Ook realiseert de gemeente meer ecologisch 
onderhoud van de openbare ruimte en werkt ze aan 
duurzaam verkeer en vervoer. 

• Met onze transitie naar een duurzame en circulaire 
economie streven we naar een beter evenwicht tussen 
economie en ecologie. We werken aan een goede 
balans van de verschillende ruimtevragers in het 
buitengebied. Voor deze balans zijn we terughoudend 
bij uitbreidingen van bedrijvigheid ten koste van het 
buitengebied. Als uitbreiding toch aan de orde is, gaat 
dit gepaard met versterking van de ecologische 
kwaliteit van het buitengebied. 

Waar moeten we rekening mee houden? 

• Het versterken van ecologische veerkracht is een zaak 
van de lange adem. We kunnen de knop naar een 
duurzame samenleving niet in één keer omzetten. Wel 
tonen we ambitie en zetten we duidelijk stappen in de 
goede richting. 

• Voor onze ecologische ambities, vooral die op het 
gebied van klimaatbestendigheid, is goede 
samenwerking noodzakelijk met medeoverheden 
waaronder de provincie en het waterschap die ook een 
verantwoordelijkheid op het vlak van de ecologische 
veerkracht hebben. Daarnaast is samenwerking met 
bedrijven, instellingen en inwoners in onze 
samenleving onontbeerlijk. Sittard-Geleen moet die 
samenwerking langs verschillende inhoudelijke lijnen 
verder uitbouwen. We stimuleren de samenwerking en 
nieuwe initiatieven op het gebied van ecologische 
veerkracht onder ander in de vorm van een 
groenplatform. 
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Institutionele 
veerkracht 
Institutionele veerkracht gaat over samenwerking in buurten, 
wijken, kernen, de gemeente, de regio en de Euregio. Met 
inwoners, organisaties, bedrijven en overheden. Succesvolle 
samenwerking is een samenwerking die transparant is en waarin 
je elkaar kunt vertrouwen. 

Sittard-Geleen is van de samenleving; haar inwoners, 
organisaties en bedrijven. Sittard-Geleen maken we daarom 
samen. 

Het vertrouwen in de overheid is laag. Dit blijkt ook uit de lage 
opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij vinden het 
belangrijk om dit vertrouwen terug te winnen, om een 
betrouwbare overheid te zijn. 

In Sittard-Geleen werken we veel samen als samenleving. 
Natuurlijk ging en gaat dat niet altijd goed. We willen daarvan 
leren. Door meer open te staan voor vernieuwing en andermans 
mening. We durven zaken anders aan te pakken, waardoor 
samenwerken écht samen werken wordt. 

Het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid 
van inwoners, organisaties en bedrijven draagt 
bij aan een sterker Sittard-Geleen. Met meer 
eigenaarschap bij de samenleving en door nog 
betere samenwerking, willen we de ontstane 
afstand tussen gemeente en onze inwoners 
dichten. Het opstellen van de Toekomstvisie 2030 
en dit Coalitieakkoord zijn stappen richting een 
nieuwe bestuurscultuur. We besturen onze 
gemeente samen: minder vanuit het 
gemeentehuis en meer vanuit de gehele 
samenleving. 

Wat vinden we belangrijk? 

• De gemeente moet werken vanuit vertrouwen. In 
Sittard-Geleen willen wij eraan werken dat 
inwoners zelf kunnen beslissen hoe hun 
omgeving eruit moet zien. 

• We hebben vertrouwen in actief burgerschap en 
initiatieven die daaruit ontstaan; met inbreng van 
kennis, ervaringen, zorgen en behoeften van de 
samenleving. 

• De gemeente Sittard-Geleen werkt van ‘buiten 
naar binnen’. We faciliteren initiatieven en maken 
mogelijk. We versterken het eigenaarschap bij 
inwoners, organisaties en bedrijven. 

• De gemeente is voor iedereen bereikbaar, 
digitaal en fysiek toegankelijk. Daarbij 
communiceert de gemeente op een begrijpelijke 
manier en in duidelijke taal. 

• Niet iedereen in Sittard-Geleen is hetzelfde. In 
onze contacten met inwoners houden we meer 
rekening met deze verscheidenheid. 

Wat gaan we doen? 

• Het vertrouwen in de (gemeentelijke) overheid is 
laag. We gaan actief in gesprek met inwoners, 
organisaties en bedrijven om te verkennen wat 
ontbreekt in onze samenwerking met de 
samenleving. Hierbij willen we ook de mensen 
bereiken die doorgaans minder op de voorgrond 
staan. Zo ontdekken we samen hoe het 
vertrouwen kan worden verbeterd en hoe we 
mensen veerkrachtig kunnen maken om te 
participeren 
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• We komen samen tot een gedeelde ambitie van 
participatie. En we werken trapsgewijs naar ons 
ideaaldoel, met zorg en aandacht voor de uitdagingen 
‘per trede’. In de participatieve samenleving die wij 
willen zijn, is er respect voor elkaars rollen en 
bevoegdheden. 

• We maken samen met een raadswerkgroep een 
participatieverordening. Hierin verankeren we onze 
ambitie en maken we afspraken over de manier 
waarop we participatie vormgeven (met ruimte voor 
innovatie en nieuwe instrumenten voor participatie). De 
participatieverordening helpt ons ook om 
verantwoording af te leggen over onze inzet als 
gemeente en die van de samenleving. 

• Deelneming van de samenleving is ons uitgangspunt. 
We sluiten aan bij initiatieven in de samenleving. We 
betrekken vroegtijdig inwoners, organisaties en 
bedrijven bij de opgaven die (hieruit) ontstaan, waarbij 
ook invloed en verantwoordelijkheid wordt gegeven. 

• Iedereen moet mee kunnen doen. We hebben extra 
aandacht voor inwoners met een sociaaleconomische 
achterstand, langdurige beperking of andere factoren 
waardoor het lastiger is om te participeren. We zorgen 
dat iedereen die mee wil doen, dat ook kan. 

• De gemeente moet aanspreekbaar zijn. Dat geldt voor 
zowel de raad, als het college en de ambtelijke 
organisatie. In de komende jaren zetten we meer in op 
het verlagen van de drempel voor onze inwoners en 
gaan we actief naar ‘buiten’. Wij monitoren frequent de 
slagvaardigheid van onze organisatie, bijvoorbeeld aan 
de hand van de burgerpeiling. 

• Sittard-Geleen scoort in vergelijking met andere 
gemeenten hoog als het gaat om het niveau van de 
lokale lasten. We hebben daarom aandacht voor de 
hoogte van het lastenniveau voor inwoners en 
ondernemers en indien mogelijk brengen we dit terug. 

Waar moeten we rekening mee houden… 

• Met transparante participatie neemt het vertrouwen 
toe. Met participatie die niet naar tevredenheid van 
de deelnemers is, daalt het vertrouwen juist. Het is 
daarom van belang dat bij alle participatietrajecten 
duidelijke kaders worden afgesproken. 

• In participatietrajecten kan ook tegenstrijdigheid in 
doelen ontstaan. De gemeente kan ‘bij geen 
consensus’ verantwoordelijkheid nemen, de 
belangen afwegen en een keuze maken. Het is dan 
belangrijk dat wij deze afweging helder kunnen 
uitleggen. Wij communiceren hierover actief. 

• Om alle ambities uit de Toekomstvisie 2030 uit 
te voeren, is het belangrijk dat de ambtelijke 
organisatie meebeweegt met de veerkrachten 
uit dit Coalitieakkoord. Alles wat we doen, is 
voor de samenleving. We zijn één gemeente en 
werken integraal samen. Dienstbaar, 
ondernemend en slagvaardig in het opvolgen 
van initiatieven in de samenleving. 
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