
Het College van Burgemeester en Wethouders 
Gemeente Sittard-Geleen 
Postbus 18 
6130 AA Sittard

Einighausen, 25 september 2017.

Onderwerp: vragen ex artikel 37 gebruik vakjargon / vaktaal

Geacht college,

De Limburger van donderdag 21 september maakt met het artikel “Burger krijgt meer 
inbreng in besluiten” melding dat de 3 gemeenten in de Westelijke Mijnstreek de 
burgers meer willen gaan betrekken bij de besluitvorming van de raad en de kwaliteit 
van hun eigen beraadslagingen verbeteren. Citaat: “Sittard-Geleen en Beek willen nog 
dit jaar hun vergaderstructuur voor de adviescommissies en gemeenteraad wijzigen”.

Tijdens het in september 2016 gehouden raadsbezoek aan Maastricht, waar deze 
overlegstructuur enkele jaren geleden geïntroduceerd werd, konden raadsleden zien 
en ervaren hoe burgers, ambtenaren, raadsleden en college samen discussiëren over 
onderwerpen en problematiek in hun gemeente. Dit is in de ogen van het CDA 
burgerparticipatie puur. Ook zijn gemeentelijke notities, rapporten, beleidsplannen en 
verslagen al geruime tijd met een paar klikken te raadplegen op de gemeentelijke 
website.

Volgens het CDA kan het college deze positieve ontwikkeling nog verder uitwerken en 
optimaliseren door het aanpakken van het vakjargon ofwel de vaktaal welke tijdens 
raads- en commissievergaderingen gebruikt wordt en eveneens steeds meer in 
gemeentelijke stukken te vinden is.

Van burgers vernemen wij steeds vaker dat het zo langzaam aan een sport is 
geworden om zo veel als mogelijk van deze vaktermen, veelal Engelse- en “3.0 
termen” melding te maken, zowel in woord als geschrift. Het is een tendens die steeds 
meer de overhand krijgt. Ook commissieleden en raadsleden moeten regelmatig 
zoeken naar de betekenis van bepaalde omschrijvingen.

In het bedrijfsleven is het goede voorbeeld inmiddels op veel plaatsen gegeven. Zij 
benaderen hun klanten en relaties steeds vaker in B-1 taal, ofwel Jip en Janneketaal. 
Op deze manier bedienen zij hun klanten optimaal van de benodigde informatie, en 
daar gaat het uiteindelijk om.



Wat het CDA betreft mag de gemeente hierin ook nog een slag “van binnen naar 
buiten” maken in zowel schriftelijke als mondelinge communicatie.

Vandaar dat het CDA de volgende vragen heeft aan het college:

Vraag 1:
Herkent het college de hierboven geschetste problematiek?

Vraag 2:
Heeft het college in het verleden onderzoek gedaan naar het gebruik 
vakjargon/vaktaal?

Vraag 3:
Zo ja, wat zijn de resultaten van dit onderzoek?

Vraag 4:
Zo nee, is het college alsnog bereid een dergelijk onderzoek in te stellen om een 
duidelijke afname van het gebruik van vakjargon/vaktaal te bewerkstelligen, zowel 
mondeling als schriftelijk?

Wij zien de beantwoording graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

namens de CDA fractie

Jos Schlössels (raadslid)
Pastoor Schijnsstraat 11 
6142 BM Einighausen

C.c.: pers
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