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Inleiding
Sittard-Geleen is geen BV. De gemeenteraad is geen managementteam. Sittard-Geleen is 
een gemeente vóór en dóór mensen. De afgelopen periode is de gemeente haast bedrijfsmatig be-
stuurd. Belangen van inwoners zijn veel te weinig aan bod gekomen. De SP vindt dat dit anders 
moet! Je moet op de gemeente kunnen rekenen als je zorg nodig hebt, een beschutte werkplek 
nodig hebt of in armoede leeft. Als je goede ideeën hebt over hoe dingen béter geregeld kunnen 
worden, moet je bij de gemeente een luisterend oor vinden. Met een goed plan wordt je niet van 
het kastje naar de muur gestuurd. Kortom: De gemeente is er voor mensen!

Als gevolg van de crisis en het beleid in Den Haag heeft de gemeente Sittard-Geleen de 
afgelopen jaren flink moeten bezuinigen. De komende jaren staan ons helaas nog meer 
bezuinigingen te wachten, want dat er minder geld uit Den Haag komt, dat is een feit. We moeten 
dus méér doen met veel minder geld. Dit betekent dat er de komende tijd keuzes zullen moeten 
worden gemaakt. De SP gaat deze keuzes niet uit de weg. Sterker nog: we staan klaar om de juis-
te keuzes te maken voor een 100% sociale stad.

De SP staat voor een stad voor mensen, waarin iedereen meetelt, waarin iedereen die hulp en on-
dersteuning nodig heeft op de gemeente kan rekenen. Dit betekent dat de SP in Sittard-Geleen 
niet zal bezuinigen op de zorg voor kwetsbare inwoners of het bestrijden van armoede. De SP 
staat voor zorg in de buurt, voor betaalbare huizen, voor eerlijk werk en voor eerlijke kansen. Als 
we moeten kiezen, vinden we dat belangrijker dan 
dure bouwprojecten, nog meer ongelijkvloerse krui-
singen, of de grote renovatie van het Stadspark. De 
gemeente investeert tenslotte niet langer in projec-
ten die ook prima door grote bedrijven zelf betaald 
kunnen worden.

Marleen van Rijnsbergen 
Lijsttrekker SP Sittard-Geleen 
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1. Een sociaal Sittard-Geleen
Iedereen telt mee in Sittard-Geleen. Je moet op de gemeente kunnen rekenen als je zorg of hulp 
nodig hebt of in armoede leeft. Als je een beschutte werkplek nodig hebt of (tijdelijke) financiële on-
dersteuning. De gemeente is verantwoordelijk voor deze zaken, een verantwoordelijkheid die de 
komende tijd alleen maar zal groeien met de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg en de 
ondersteuning voor chronisch zieken. 

De SP staat voor gelijkwaardigheid, menswaardigheid en solidariteit. We zullen er alles aan doen  
om ook kwetsbare burgers ondersteuning te bieden, zodat ze volwaardig mee kunnen doen binnen 
onze gemeente. Dit betekent dat we niet zullen bezuinigen op sociale zaken en dat we, waar nodig, 
juist investeren in mensen.

1.1 Werk en inkomen
Als gevolg van de crisis is de werkloosheid gegroeid. De gemeente Sittard-Geleen kan dit pro-
bleem helaas niet oplossen, maar moet wel alles doen wat in haar vermogen ligt om werkgelegen-
heid te bevorderen. 

Met de invoering van de participatiewet wordt de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk 
voor mensen met een arbeidsbeperking, die potentieel voltijds- of in deeltijd kunnen werken. Deze 
overheveling van taken van het Rijk naar de gemeente zal gepaard gaan met forse bezuinigingen, 
die grote gevolgen hebben. 

De afgelopen jaren heeft de gemeente mensen met behoud van uitkering aan het werk gezet, 
waarbij in veel gevallen geen uitzicht op een baan werd geboden. Bovendien heeft het geleid tot 
het verdwijnen van volwaardige banen, zoals bijvoorbeeld bij het pakketsorteercentrum van Post-
NL. De SP vindt dat werken moet lonen. Mensen met een uitkering die werken, dienen daarvoor 
altijd tenminste een minimumloon te krijgen.

Geen mens verdient het om in armoede te leven. Er wordt daarom niet bezuinigd op armoedebe-
leid! Er wordt een structurele aanpak van armoede opgezet, waarbij alle bij deze problematiek be-
trokken organisaties samenwerken. Armoede kan immers het best worden bestreden als de krach-
ten van alle organisaties -zowel gemeentelijk als particulier- worden gebundeld. 

Geen kind in armoede! De regeling 'For Kids' wordt uitgebreid naar een volwaardig kindpakket, 
waarmee kinderen in staat worden gesteld volwaardig mee te doen. Bovenop de huidige vergoe-
dingen op het gebied van school, sport en cultuur, bevat het pakket een stel winter- en zomerkle-
ren en zwemlessen voor het A-diploma 
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Wat wil de SP?
• Werken moet lonen! De SP is daarom geen voorstander van werken in de bijstand. Mensen 

met een uitkering die werk uitvoeren in het kader van hun reintegratie, dienen daarvoor mi-
nimaal het minimumloon te krijgen. Bovendien krijgen zij zeggenschap over het werk dat zij 
kunnen en willen uitvoeren.

• Reïntegratie dient gericht te zijn op duurzame uitstroom door passend werk. Indien aan 
mensen met een uitkering een maatschappelijke bijdrage wordt gevraagd, bijvoorbeeld 
parttime werk of participeren in een maatschappelijke activiteit, dan moet deze zicht bieden 
op een volwaardige baan. 

• Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden gestimuleerd om passend maat-
schappelijk vrijwilligerswerk uit te voeren om zo betrokken te blijven bij de samenleving. Dit 
vrijwilligerswerk mag nooit leiden tot verdringing van volwaardige banen.

• Mensen die een beroep moeten doen op een uitkering, worden door de gemeente eerlijk, 
respectvol en gelijkwaardig behandeld. De dienstverlening van de gemeentelijke sociale 
dienst wordt verbeterd en uitgebreid door het realiseren van een sociaal loket en de verbe-
tering van de telefonische bereikbaarheid. Overbodige bureaucratie wordt geschrapt.

• Bij grote gemeentelijke opdrachten en investeringen, bijvoorbeeld bouwprojecten, verplich-
ten we de ondernemer/ontwikkelaar die de opdracht krijgt om voor het werk een percenta-
ge werkzoekenden uit de gemeente aan te nemen. Ook worden eisen gesteld aan het aan-
nemen van werkzoekenden met een achterstand op de arbeidsmarkt. De gemeente zorgt 
voor selectie en goede begeleiding. Daarnaast ziet de gemeente er op toe dat eventuele 
buitenlandse werknemers werken volgens de Nederlandse CAO en dus niet worden uitge-
buit.

• Binnen de Sociale Werkvoorziening zal altijd behoefte blijven aan beschutte werkplekken 
voor mensen die dit nodig hebben. De gemeente moet deze plaatsen in stand houden. Er 
komen geen gemeentelijke bezuinigingen op de sociale werkvoorziening binnen VIXIA.

• De gemeente Sittard-Geleen heeft een voorbeeldfunctie als het om werk en kansen op 
werk gaat. Daarom biedt zij daar waar mogelijk stageplaatsen of werkervaringsplekken. De 
gemeente heeft tevens een voorbeeldfunctie als werkgever van Sw'ers en mensen met een 
arbeidsbeperking. 

• De gemeente Sittard-Geleen dient waar mogelijk haar werkzaamheden uit te laten voeren 
door Vixia op zowel contract- als detacheringsbasis. Bij aanbesteding dient daarom niet al-
leen het financiële belang, maar ook het effect op het eigen WSW-bedrijf VIXIA meegeno-
men te worden.

• Om armoede te bestrijden én te voorkomen, neemt de gemeente het initiatief om met alle 
partijen die hierin een rol kunnen spelen een armoedepact te sluiten. Het doel van dit pact 
is het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma, gericht op de voorko-
ming en bestrijding van armoede.

• De gemeente voert een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor huishoudens met een laag in-
komen.

• De regeling 'For Kids' wordt uitgebreid naar een volwaardig kindpakket, waarmee ieder kind 
in staat wordt gesteld volwaardig mee te doen. 

• Particuliere initiatieven op het gebied van armoedebestrijding, zoals de Voedselbank, de 
Kledingbank of de Speelgoedbank, worden door de gemeente gesteund.

Pagina 4 / 18



1.2 Zorg en welzijn
Als het aan de regering ligt, zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, 
de jeugd-GGZ, de Wajong en alle thuiszorg uit de AWBZ. Het overhevelen van deze zorgtaken 
naar de gemeenten brengt grote verantwoordelijkheden en even grote financiële risico's met zich 
mee. De SP vreest dat Sittard-Geleen, vanwege de grote bezuinigingen die met deze overheveling 
van taken gepaard zullen gaan, niet de kwaliteit van zorg kunnen leveren waar inwoners recht op 
hebben. Bovendien zal vanuit de landelijke wetgeving het recht op zorg vervallen. De SP vindt 
echter dat de gemeente Sittard-Geleen dit recht moet blijven handhaven.

Het geld dat van het Rijk komt en waarmee Sittard-Geleen al haar zorgtaken moet uitvoeren, moet 
ook daadwerkelijk aan zorg worden uitgegeven. Dit geld moet worden geoormerkt binnen de ge-
meentelijke begroting.

Zorg is geen markt! Sittard-Geleen moet haar zorgtaken zoveel mogelijk zelf uitvoeren en niet 
overlaten aan de markt. Aanbestedingen moeten waar mogelijk worden vermeden. Het basistarief 
binnen de WMO wordt jaarlijks geïndexeerd en zeker niet verlaagd. Aan de gemeente verbonden 
zorginstellingen dienen een goed personeelsbeleid te voeren: van loondump kan geen sprake zijn. 
De SP verzet zich tegen de inzet van uitkeringsgerechtigden met behoud van uitkering binnen de 
zorg.

De gemeente Sittard-Geleen heeft recht op een volwaardig ziekenhuis. Basisfuncties als de 
spoedeisende hulp en 24-uurs verloskundige zorg horen thuis binnen Orbis; van verplaatsing van 
deze functies richting Atrium kan daarom geen sprake zijn.

Wat wil de SP?
• Mensen die zorg nodig hebben, moeten op de gemeente kunnen rekenen. Het recht op 

zorg blijft daarom behouden binnen de gemeente Sittard-Geleen.
• Geld van het Rijk, bedoeld voor het uitvoeren van zorg, wordt geoormerkt binnen de ge-

meentelijke begroting, zodat het ook alleen maar aan zorg kan worden besteed. Het geld 
wat de afgelopen jaren over is gebleven, wordt alsnog ingezet voor zorg.

• Europese aanbesteding van zorgtaken moet worden vermeden.
• Alle gemeentelijke zorg (vanaf 2015 ook de jeugdzorg) wordt georganiseerd op buurtni-

veau. Een gezondheidscentrum, met daarin voorzieningen zoals een huisarts, een wijkver-
pleegkundige, een apotheek, maatschappelijk werk, GGD en een centrum voor Jeugd en 
Gezin, moet voor iedereen dicht in de buurt zijn. 

• Kwaliteit in de zorg is leidend: Bij het afsluiten van contracten wordt gestuurd op goede 
zorg, niet op de goedkoopste optie.

• Zorgtaken worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Binnen de WMO kan er geen 
sprake zijn van verplichte inzet van vrijwilligers of van inzet van mensen uit de bijstand met 
behoud van uitkering.

• Mantelzorgers verrichten belangrijk werk en zijn van onschatbare waarde. Zij worden door 
de gemeente waar mogelijk ondersteund in hun taken. Mantelzorgers worden echter nooit 
(verplicht) ingezet als vervanging voor professionele zorg. 
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• Zodra de gemeente de verantwoordelijkheid krijgt voor het uitvoeren van de jeugdzorg, zor-
gen we ervoor dat ieder kind en ieder gezin de zorg krijgt of behoud die hij nodig heeft. 
Hierbij wordt het principe 'een gezin, een plan, een regisseur' gehanteerd. 

• De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn belangrijke voorzieningen voor hulp, informatie, 
advies en opvoedondersteuning. De dienstverlening en inloopfunctie, zowel fysiek als digi-
taal, wordt waar nodig uitgebreid. 

• De toegang tot jeugdzorg moet duidelijk zijn, zonder bureaucratische rompslomp. Uiteraard 
wordt zij uitgevoerd door een professioneel team. Intensieve samenwerking tussen de ver-
schillende partijen (hulpverleners, huisartsen, AMHK, etc.) is hierin van groot belang. Het 
CJG krijgt een duidelijke plaats binnen de toegang. Kinderen die specialistische zorg of ad-
vies vanuit de jeugd-GGZ nodig hebben, horen dit te allen tijde te krijgen. De toegang hier-
toe mag op geen enkele manier belemmerd of ontmoedigd worden.

• Er mag geen sprake zijn van wachtlijsten binnen de jeugdzorg. Dit vereist niet alleen in-
spanningen bij de toegang tot jeugdzorg, maar ook bij de doorstroming van jongeren die 
zich al binnen de jeugdzorg bevinden. 

• Speciale aandacht binnen de jeugdzorg moet worden besteed aan loverboyproblematiek, 
begeleide omgang bij (v)echtscheidingen, vroegtijdig schoolverlaters en de doelgroep 18+. 

• De gemeente Sittard-Geleen heeft recht op een volwaardig ziekenhuis met 7 x 24 uur zorg. 
Basisfuncties als de spoedeisende hulp en 24-uurs verloskundige zorg horen thuis binnen 
Orbis; van verplaatsing van deze functies richting Atrium kan daarom geen sprake zijn.

• Voor de SP is iedereen gelijkwaardig. Daarom verzetten we ons tegen elke vorm van discri-
minatie op grond van levensovertuiging, seksuele geaardheid, geslacht, etc. Waar nodig in-
vesteert de gemeente in beleid gericht op de vergroting van de sociale acceptatie.

• Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben recht op opvang binnen onze gemeente, zolang zij 
actief bezig zijn met het voorbereiden van hun terugkeer. De gemeente heeft immers een 
zorgplicht en heeft daarom altijd het recht om opvang te bieden aan kwetsbare mensen, 
ook als zij illegaal zijn.

1.3 Onderwijs
De beste investering voor de toekomst is een investering in het onderwijs. Met goed 
onderwijs kunnen kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen om daarmee een goede plaats in 
de samenleving te krijgen. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de spreiding en huisvesting van scholen. De SP vindt dat 
alle vormen van onderwijs, van peuterspeelzaal tot voortgezet onderwijs, van groot belang zijn 
voor alle kinderen en jongeren in onze gemeente. Daarom willen we méér zijn dan alleen een huis-
baas. Doordat de gemeente een blik heeft over de gehele stad, is zij beter dan de individuele 
schoolbesturen in staat om scholen evenwichtig te spreiden. 
Een aantal (basis)scholen worden bedreigd door sluiting of fusie in verband met de toenemende 
bevolkingskrimp. Omdat de SP voorstander is van kleinschalig onderwijs in de buurt moet sluiting 
zoveel mogelijk worden tegengegaan. Als sluiting toch onvermijdelijk is, kan gezocht worden naar 
samenwerking met andere scholen.
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Wat wil de SP?
• Onderwijs en peuterspeelzaalwerk vindt plaats in fatsoenlijke behuizing. Daar waar de staat 

van een school- of peuterspeelzaalgebouw onder de maat is, wordt direct actie onderno-
men. 

• Peuterspeelzalen zijn een basisvoorziening en moeten worden behouden in buurten en 
dorpen. Peuterspeelzaalwerk is van groot belang voor de ontwikkeling van peuters en voor 
vroegtijdige signalering van o.a. taalachterstanden. De peuterspeelzalen blijven daarombe-
taalbaar en toegankelijk voor alle peuters.

• De gemeente is verantwoordelijk voor de spreiding en huisvesting van het basisonderwijs 
en moet deze verantwoordelijkheid ook nemen! Er moet intensief worden samengewerkt 
met de schoolbesturen om ervoor te zorgen dat kinderen altijd een basisschool in de buurt 
hebben. Sluiting van basisscholen moet -mede om deze reden- worden voorkomen. Mocht 
sluiting onvermijdelijk zijn, dan moet in overleg met ouders gezocht worden naar samen-
werking met andere scholen. 

• Scholen moeten veilig te bereikbaar zijn. Er komt -in samenwerking met kinderen, ouders, 
scholen, buurtbewoners en wijkagenten- een inventarisatie en een plan van aanpak voor 
alle knelpunten rondom scholen, zodat kinderen veilig van en naar school kunnen gaan.

• De gemeente zorgt voor goed leerlingenvervoer voor kinderen die dit nodig hebben, waarbij 
maatwerk mogelijk is. 

• Iedere scholier verlaat het onderwijs met een startkwalificatie. De gemeente zet -in nauwe 
samenwerking met jeugdzorg- alle nodige middelen in om vroegtijdig schoolverlaters weer 
binnen de school te krijgen.

• De Studenten UIT-pas blijft gehandhaafd voor alle HBO- en MBO-studenten.
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Wonen en leven in Sittard-Geleen

2.1 Wonen
Iedereen heeft recht op een kwalitatief goede en betaalbare woning in een schone en veilige buurt. 
Binnen Sittard-Geleen is dit lang niet overal de realiteit. Bouwen en wonen is de afgelopen jaren 
overgelaten aan de markt. Woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars hebben zo vooral dure 
en middeldure koop- en huurwoningen kunnen realiseren en veel goedkope en betaalbare huurwo-
ningen zijn verdwenen. Hierdoor is goed en betaalbaar wonen nu voor een groeiende groep men-
sen onbereikbaar. De SP wil stoppen met onnodig slopen en met grootschalige herstructurerings-
projecten. Er moet juist geïnvesteerd worden in buurten en in beter onderhoud, duurzame renova-
tie en het levensloopbestendig maken van woningen. 

Door slechte politieke besluitvorming, falend toezicht en te veel ondoordachte marktwerking zijn 
woningcorporaties zich steeds meer gaan gedragen als vastgoedbedrijf. We stimuleren woningcor-
poraties in prestatieafspraken om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de bouw en het 
onderhoud van goedkope en betaalbare woningen voor mensen met een laag en middeninkomen 
en om -in samenwerking met de bewoners- meer te investeren in de leefbaarheid van de buurt. 

Bij renovatie en groot onderhoud moet er geïnvesteerd worden in energiebesparing. Juist in de 
naoorlogse wijken zijn enorme besparingen mogelijk. Dat is goed voor het milieu en goed voor de 
portemonnee van de bewoners. 

De afgelopen jaren zijn steeds meer voorzieningen uit buurten, wijken en dorpen verdwenen. Door 
het huidige beleid en de marktwerking zijn de pinautomaat, het buurthuis, de basisschool, 
speelvoorzieningen en bibliotheken verdwenen. De kerk heeft vaak zijn deuren gesloten en 
verenigingen zijn 'gedwongen' om te fuseren. 

Mede door de afbraak van deze buurtvoorzieningen wordt de bevolkingskrimp versterkt. Op 
plekken waar geen ontmoeting meer plaats kan vinden, omdat de voorzieningen er niet meer zijn, 
zullen jongeren en gezinnen niet geneigd zijn zich te huisvesten. Ouderen, die hun hele leven in 
deze buurten, wijken en dorpen gewoond hebben, blijven vaak achter en vereenzamen. De 
vergrijzing wordt zo letterlijk in de hand gewerkt en de vraag op zorg onevenredig verdeeld over de 
buurten, dorpen en wijken. 

Studenten zijn geen beleggingsobject voor de rijken. Huisjesmelkers worden hard aangepakt. 

Wat wil de SP?
• Gemeenten nemen de regie bij de volkshuisvesting door aan bouwgrond de status ‘be-

stemd voor sociale woningbouw' te geven. Zij maken bindende afspraken met woningcor-
poraties, om het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen beter af te stemmen op de fei-
telijke woningbehoefte. 

• Er worden prestatieafspraken met woningbouwcorporaties gemaakt, waarin wordt 

Pagina 8 / 18



• vastgelegd wat de omvang moet zijn van de voorraad huurwoningen in de categorieën 
goedkoop, betaalbaar en duur. In deze afspraken wordt tevens vastgelegd hoeveel er wordt 
geïnvesteerd in groot onderhoud, renovatie en isolatie. 

• In samenwerking met de woningbouwcorporaties en energieleveranciers wordt een plan 
opgesteld om zo snel mogelijk alle open geisers uit huurwoningen te vervangen door veili-
ge exemplaren 

• Huurwoningen worden alleen gesloopt als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat dit bouw-
technisch noodzakelijk is of als permanente leegstand dreigt. Voor bewoners, die door 
sloop gedwongen worden hun woning te verlaten, moet voor een gelijkwaardig en betaal-
baar alternatief worden gezorgd. 

• Rechteloos huren, door inzet van z.g. anti-kraak, wordt zoveel mogelijk aan banden gelegd. 
Langdurige leegstand wordt tegengegaan. Dit geldt voor woningen, kantoren, winkels, ge-
meentelijk vastgoed en voor bedrijfspanden. Door regionaal grondbeleid, leegstandsveror-
deningen en doordacht beheer van bedrijfsterreinen zorgen we ervoor dat gebouwen en 
gebieden een nieuwe bestemming krijgen.

• De gemeente zet in op renovatie en herbestemming in plaats van sloop. Duurzame renova-
tie is zowel milieuvriendelijk als vriendelijk voor de portemonnee van de bewoner. 

• De gemeente stimuleert een collectieve gerichte aanpak van groot onderhoud en energie-
besparing in wijken met veel eigen woningbezit. 

• De gemeente beschermd cultuurhistorische gebouwen en gebieden.
• De betrokkenheid en inspraak van bewoners bij het vaststellen van gebiedsvisies, bestem-

mings- en bouwplannen wordt zo georganiseerd, dat mensen écht invloed hebben op de 
besluitvorming. 

• Grootschalige verkoop van huurwoningen door corporaties wordt tegengegaan. Corporaties 
dienen enkele woningen, welke zij te koop aanbieden, eerst duurzaam te renoveren. 

• De gemeente stimuleert duurzaam bouwen. Bij het bouwen van nieuwe woningen wordt re-
kening gehouden met de diversiteit van de wijkopbouw. 

• De gemeente blijft zijn verantwoordelijk nemen voor een sluitend vangnet van opvangvoor-
zieningen voor dak- en thuislozen en voor begeleide woonplekken. 

2.2 Een groene en duurzame stad
In een dichtbevolkt gebied als Sittard-Geleen, moet de groene ruimte zorgvuldig beschermd 
worden. Deze gebieden leveren niet alleen een belangrijke bijdrage aan een gezond leefklimaat, 
ook bieden ze de inwoners van Sittard-Geleen mogelijkheden tot recreatie. De groene ruimte dient 
daarom behouden te blijven en nieuwe ontwikkelingen op gebied van woningbouw of industrie, 
mogen de groene ruimte niet aantasten. Ook binnen de bebouwde gebieden dient voldoende 
aandacht te zijn voor de groenvoorziening. Dit draagt bij aan een prettige en gezonde omgeving 
voor bewoners. 

In onze samenleving is de afgelopen decennia alles gericht geweest op economische groei en het 
behalen van maximale winst. Dit heeft ons veel welvaart gebracht, maar heeft tegelijkertijd veel 
verlies opgeleverd. De samenleving draait immers niet alleen om welvaart, maar ook om welzijn 
van mensen, nu en straks, hier en elders. Duurzaamheid en milieubeleid dienen daarom hoog op 
de politieke agenda te worden geplaatst, ook in Sittard-Geleen. 

Een duurzame samenleving is meer dan je afval scheiden en zonnepanelen op je dak plaatsen. 
Een duurzame samenleving staat garant voor een duurzame omgeving in relatie tot je behoeften. 
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Een plek waar je trots op bent en waar je je geborgen voelt. Een plek waar je in vrijheid van kan 
'genieten'. Een plek waarvan je weet waar je voedsel vandaan komt en welke kwaliteit het heeft. 

De SP streeft naar meer onafhankelijk voor het collectief door eigen productie van voedsel en 
energie. Tevens wil zij meer aandacht voor collectieve voorzieningen op het gebieden van energie 
en water. 

Wat wil de SP? 
• De groene ruimte binnen de gemeente Sittard-Geleen blijft groen! Nieuwe ontwikkelingen 

op gebied van woningbouw of industrie moeten binnen de huidige grenzen van de bebouw-
de kom en op bestaande industrieterreinen plaatsvinden. Er komt geen nieuwe bebouwing 
op de Kollenberg en het terrein Watersley. 

• Graetheide blijft groen. Er wordt zo snel mogelijk gestart met de ontwikkelopdracht uit de 
Regiovisie voor het Graetheidegebied. Realisatie van de Chemelotcampus kan plaatsvin-
den op de bestaande locatie; uitbreiding richting Graetheide is voor de SP uitgesloten. 

• We investeren letterlijk in een groene gemeente. Niet alleen binnen de stadsparken, maar 
in de hele stad zorgen bomen voor een mooie omgeving en voor een betere luchtkwaliteit.

• We gebruiken geen chemische middelen bij het bestrijden van onkruid.
• Inwoners van Sittard-Geleen krijgen veel meer zeggenschap over de invulling van het 

openbaar groen in hun eigen straat of buurt, wanneer zij dit in gezamenlijkheid onderhou-
den. 

• Initiatieven op het gebied van stadslandbouw worden door de gemeente gefaciliteerd en 
gestimuleerd.

• We investeren in de opwekking van duurzame energie uit zon en wind. Gemeentelijke ge-
bouwen worden energiezuiniger gemaakt en voorzien van zonnepanelen. Nieuwbouwwo-
ningen moeten standaard worden voorzien van zonnepanelen en zonneboilers.

• De gemeente neemt het initiatief om via collectieve inkoop huiseigenaren en kleine onder-
nemers in de gelegenheid te stellen voordelig zonnepanelen aan te schaffen. Hierbij wor-
den waar mogelijk lokale ondernemers en installateurs betrokken.

• Het Groene Net wordt verder ontwikkeld, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren 
van energie uit restwarmte. Aangesloten woningen en bedrijven moeten blijven profiteren 
van gunstige tarieven. 

• Sittard-Geleen is en blijft een schaliegasvrije gemeente. 
• De vervuiler betaalt: de kosten voor het opruimen van vervuiling, groot of klein, worden niet 

doorberekend aan alle inwoners maar indien mogelijk aan de vervuiler zelf,
• De gemeente steunt (niet-commerciele) initiatieven op het gebied van hergebruik, zoals zg. 

'reparatie cafe's', kringloopwinkels, etc.
• De gemeenten gunt de inzameling van gebruikte kleding aan goede doelen of neemt het in 

eigen hand om te zorgen dat het goed terecht komt. De gemeente schakelt geen bedrijven 
in om hier zelf aan te verdienen.
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3. Een bruisend en actief Sittard-Geleen

3.1 Cultuur
Door landelijke en lokale bezuinigingen op cultuur worden talloze instellingen met sluiting bedreigd. 
De SP zet zich in voor een breed cultureel aanbod, en zal daarom niet bezuinigingen op bibliothe-
ken, muziekonderwijs en culturele voorzieningen op wijkniveau.

De afgelopen jaren zijn door het huidige college tal van plannen bedacht om onze stad cultureel op 
de kaart te zetten. Geen van deze plannen hebben ertoe geleid dat er sprake is van een duidelijke 
koers met een groeiende waardering voor kunst en cultuur door jongeren en cultuurliefhebbers van 
buiten de gemeente. Het met veel spektakel opgezette Park Kolderiek werd een fiasco, mede door 
hoge entreeprijzen, en ging ten koste van mooie en voor iedereen toegankelijke culturele evene-
menten zoals het Limburg Festival en Zomerzone. De SP vindt dat dergelijke laagdrempelige eve-
nementen moeten terugkeren in onze gemeente.

De gemeente investeert miljoenen in de bouw van de Ligne, die onder meer onderdak moet gaan 
bieden aan het Domein, het filmhuis en de bibliotheek. Het gevolg hiervan is dat steeds meer pan-
den leeg komen te staan en dat gelijktijdig nog meer bibliotheken gesloten dreigen te worden. Door 
al deze ontwikkelingen blijft er steeds minder geld over voor de cultuurmakers en bestaande orga-
nisaties. Het zijn echter niet de gebouwen, maar de mensen die voor kwaliteit in het culturele aan-
bod zorgen!

De SP wil de traditionele en historische cultuur koesteren en nieuwe, innovatieve cultuur omarmen. 
Dit doe je niet door te investeren in bakstenen, maar in cultuurmakers. In kwaliteit in plaats van 
kwantiteit. Hierbij dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen culturele evenemen-
ten als MP feesten, festival Divers en commerciële evenementen zoals de Oktoberfeesten en 
Groove Garden. De SP is een voorstander van spreiding van culturele evenementen over de ver-
schillende stadsdelen, waarbij ook kleinschalige en nieuwe initiatieven een kans dienen te krijgen.

Kunst en cultuur dient voor iedereen toegankelijk te zijn, betaalbaar en met een grote verscheiden-
heid  Met name kinderen en jongeren dienen via cultuureducatie en participatie kennis te kunnen 
maken met alle vormen van kunst en cultuur. Er groeit anders een generatie op die helemaal los is 
van kunst en cultuur. Kunst en cultuur is geen luxe of hobby, maar is het cement van onze samen-
leving  en draagt bij aan de ontwikkeling van een ieder.

Wat wil de SP?

• Jongeren tot 18 jaar ontvangen een gratis cultuurpas om kennis te maken met verschillen-
de vormen van kunst en cultuur. Hieronder valt o.a. een bezoek aan museum, filmhuis, 
clubconcert, dansvoorstelling, theater, proeflessen op de muziekschool. Cultuuraanbieders 
ontvangen hiervoor een compensatie;

• Er wordt budget vrijgemaakt voor 'cultuur in de wijk'. Cultuuraanbieders kunnen zo theater- 
en muziekvoorstellingen, workshops en uitvoeringen verzorgen in alle wijken. Burgers ma-
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ken op deze wijze kennis met kunst en cultuur in hun eigen wijk. Deze aanpak levert ook 
een bijdrage aan de sociale contacten binnen een wijk.

• Invoering van vouchers voor een bezoek aan gemeentelijke cultuurorganisaties als muse-
um Het Domein, Filmhuis, Theater Het Laagland, Karoessel en Poppodium Volt. Van deze 
vouchers kunnen alle inwoners gebruik maken. De organisaties worden hierdoor gestimu-
leerd het aanbod af te stemmen op inwoners en krijgen een compensatie voor ingeleverde 
vouchers. 

• Behoud van repetitiemogelijkheden voor harmonieën, fanfares, zangkoren en vergroten 
van repetitiemogelijkheden voor popmuziek. Door vercommercialisering en aangescherpte 
milieueisen (geluid) dreigen repetitielokalen verloren te gaan.

• Meer aandacht voor cultuureducatie. Scholen binnen basisonderwijs en voortgezet onder-
wijs stimuleren om actief gebruik te maken van het culturele en educatieve aanbod, dat be-
langrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

• Leegstaande panden worden ter beschikking gesteld voor ateliers, werkruimte en kantoor-
ruimte voor creatieve ondernemers en cultuurmakers. In eerste instantie voor professionele 
makers maar ook voor amateurbeoefenaars. Hierbij wordt verloedering tegen gegaan, 
wordt de omgeving leefbaarder en aantrekkelijker en leveren de gebruikers een bijdrage 
aan het culturele klimaat. 

• Investeren in kwaliteit van het cultuuraanbod en programmering door meer geld vrij te ma-
ken voor spraakmakende en kwalitatieve programmering, professionalisering van organisa-
ties die zich o.a. richten op popcultuur (popmuziek, mode, gaming, urban art, design).

• De Hanenhof Geleen bestemmen als broedplaats voor cultuur en creativiteit. Zalen be-
schikbaar stellen voor concerten, voorstellingen en initiatieven op het gebied van kunst en 
cultuur zonder commerciële belemmeringen.

• Ondersteunen van het 'cultuurbedrijf' met als doel een brede samenwerking tussen de cul-
turele organisaties, betere afstemming van de culturele agenda, promotie van het cultuur-
aanbod buiten de regio en vergroting van een kwalitatief aanbod.

• Kunst en cultuur moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. Het gaat hierbij om 
kosten van muzieklessen, entreeprijzen voor een bezoek aan bijvoorbeeld het filmhuis, mu-
seum, schouwburg of andere door de gemeente gesubsidieerde organisaties.

• De bibliotheken in Sittard, Geleen en Born blijven open.

3.2 Sporten en spelen
Minstens een half uur beweging per dag is goed voor de mens. Naast het feit dat beweging ge-
zond is en overgewicht voorkomt, is sporten goed voor sociale contacten. Hoe jonger mensen met 
sporten beginnen, hoe langer zij doorgaans actief blijven. Daarom is het belangrijk om sporten te 
bevorderen, met name voor kinderen en jongeren. Sportverenigingen moeten hiertoe door de ge-
meente voldoende worden ondersteund en sportaccommodaties moeten in orde zijn. Met de 'Voor 
Kidsregeling' zorgen we ervoor dat sporten voor ieder kind mogelijk is. Om ieder kind te leren 
zwemmen, zorgen we voor zwembaden in de buurt en onderzoeken we of het haalbaar is om het 
schoolzwemmen opnieuw in te voeren.

In elke buurt moet gespeeld kunnen worden. Hierbij gaat het niet alleen over de aanwezigheid van 
speelvoorzieningen en trapveldjes, maar ook over ruimte waar kinderen veilig en ongestoord kun-
nen fietsen, hutten kunnen bouwen of verstoppertje kunnen spelen. In elke buurt moet daarom een 
gegarandeerde hoeveelheid vierkante meters aan buitenspeelruimte beschikbaar zijn. Daartoe 
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kunnen schoolpleinen onder buurttoezicht worden opengesteld en moet bij het inrichten van de  
openbare ruimte veel meer rekening gehouden worden met kinderen.

Sommige mensen hebben de kwaliteiten om topsporter te worden. Ook daarvoor hoort de ge-
meente oog te hebben. Niet alles moet hier worden overgelaten aan de commercie. De gemeente  
heeft een eigen verantwoordelijkheid om getalenteerde sporters een kans te geven de top in hun 
sport te halen.

Wat wil de SP?
• Sportaccommodaties dienen aantrekkelijk en goed onderhouden te zijn. Achterstallig on-

derhoud dient weggewerkt te worden. Mogelijkheden om sportaccommodaties in te zetten 
voor sport- en bewegingsactiviteiten op tijdstippen dat een sportvereniging hier geen ge-
bruik van maakt, moeten maximaal worden benut. 

• De gemeente investeert in de talentontwikkeling voor jonge sporters, niet in professionele 
sportverenigingen.

• We bevorderen dat jeugd en jongeren deelnemen aan sport en sportactiviteiten. De ge-
meente blijft daarom investeren in Ecsplore en breidt haar inzet waar mogelijk uit op buurt-
niveau.

• Op de basisscholen worden sportleerkrachten ingezet en schoolzwemmen wordt aan het 
vakkenpakket toegevoegd.

• De gemeente ondersteunt en stimuleert sporten voor gehandicapten en mensen met een 
beperking door accommodaties voor iedereen toegankelijk te maken. Verenigingen worden 
ondersteund in de begeleiding van sporters met een beperking, zoals autisme. 

• Kinderen moeten de ruimte krijgen om buiten te kunnen spelen. Niet alleen op daartoe aan-
gelegde plekken, maar ook gewoon in de eigen straat. De gemeente investeert in aanleg 
en onderhoud van speelvoorzieningen en trapveldjes, maar houdt bij de inrichting van de 
openbare ruimte ook veel meer rekening met kinderen. Het stadsspeelbos verdient navol-
ging in alle stadsdelen.

• De gemeente investeert in aanleg en onderhoud van wandelpaden. Inwoners worden ver-
leid tot het maken van een wandeling door de introductie van een gemeentelijke ' omme-
tjeskaart', waarop aantrekkelijke wandelroutes binnen onze gemeente letterlijk op de kaart 
worden gezet.
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4. Sittard-Geleen: aantrekkelijk, bedrijvig, veilig en mobiel

4.1 Bedrijvigheid
De gemeente Sittard-Geleen herbergt een aantal grote bedrijven op gebied van chemie en auto-
industrie. Deze sectoren zijn echter zeer conjunctuurgevoelig, waardoor de effecten van de econo-
mische crisis hier hard doorwerken. Onze regio -en daarmee ook Sittard-Geleen- wordt daardoor 
hard getroffen. Mede als gevolg hiervan groeit het aantal werklozen in onze gemeente. Het beleid 
zal de komende jaren gericht moeten blijven op het behoud en aantrekken van werkgelegenheid, 
in nauwe samenwerking met de provinciale- en landelijke overheid en het lokale bedrijfsleven. Het 
behoud van NedCar is hierin de afgelopen periode een succes geweest, maar ook tal van andere 
bedrijven verdienen onze inzet en steun.

Ongericht inzetten op economische groei en het aantrekken van grote bedrijven kan ook negatieve 
effecten hebben voor Sittard-Geleen. Kleine ondernemers, zeker in dorpen en wijken, verdwijnen 
doordat ze de concurrentiestrijd verliezen van grote bedrijven of winkelketens. Het aantal koopzon-
dagen wordt daarom niet vergroot. Er moet doordacht gehandeld worden, waarbij niet alleen eco-
nomische, maar ook sociale en omgevingsaspecten moeten worden bekeken.

Wat wil de SP?
• De vestigingsmogelijkheden van midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel 

moeten worden gestimuleerd. Leegstaande panden kunnen worden ingezet voor startende 
ondernemers, waarbij sprake moet zijn van een gebruikersvergoeding en ingroeihuur. De 
gemeente maakt zich bij de landelijke overheid hard voor de mogelijkheid om verschillende 
OZB-tarieven te hanteren voor grote en kleine bedrijven.

• Het midden- en kleinbedrijf verzorgt een groot gedeelte van de werkgelegenheid in Sittard-
Geleen. De gemeente ondersteunt deze bedrijven door het terugdringen van de bureaucra-
tie en betuttelende regels.

• Bestaande bedrijventerreinen worden opgeknapt, waardoor vestiging voor nieuwe- en be-
staande bedrijven aantrekkelijk wordt.

• Er komen geen nieuwe bedrijventerreinen in Sittard-Geleen.

4.2 Stadscentra
Het is tijd voor keuzes waar het gaat om onze stadscentra. De toenemende leegstand moet een 
halt toegeroepen worden! De SP doet dit niet door te kiezen voor oude oplossingen. Nieuwe klin-
kers of grote bouwprojecten kosten veel geld, maar bieden weinig tot geen oplossing voor de pro-
blematiek in de centra. De SP kiest voor nieuwe, creatieve oplossingen, die samen met de inwo-
ners en ondernemers worden uitgevoerd. 

Sittard-Geleen heeft veel te bieden, heeft veel om trots op te zijn. Het is hoog tijd dat we hier ge-
bruik van gaan maken. Onze binnensteden moeten daarom, naast gezellige winkelgebieden, een 
afspiegeling worden van alles wat we op gebied aan cultuur, historie, techniek en innovatie in huis 
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hebben. Om aantrekkelijke te worden voor bezoekers van binnen én buiten onze gemeente, hoe-
ven we ons geen nieuw profiel aan te meten, maar moeten we vooral datgene uitstralen en ver-
sterken wat we al hebben! 

Wat wil de SP?
• De bestrijding van leegstand is een belangrijke opgave voor de komende periode. De ge-

meente blijft in overleg met particuliere eigenaren en vastgoedbedrijven om de leegstand 
tegen te gaan. De effecten van de gemeentelijke leegstandsverordening worden periodiek 
met vastgoedeigenaren én huurders geëvalueerd.

• Om de winkelstraten ook letterlijk levendig te maken en houden, stimuleert de gemeente 
het 'wonen boven winkels'.

• Leegstaand gemeentelijk vastgoed, wat niet op korte termijn een nieuwe bestemming krijgt, 
moet worden ingezet als versterking van onze stad.

• We streven naar een variëteit aan winkels in de stadscentra. Hierbij zullen de centra van 
Geleen en Sittard beiden een krachtige en verschillende uitstraling krijgen. We stimuleren 
en faciliteren lokale ondernemers. De gemeente staat open voor nieuwe ideeën en oplos-
singen, in samenwerking met de ondernemers.

4.2 Verkeer en mobiliteit
Goed en betaalbaar vervoer voor iedereen is van groot belang. De SP pleit hierbij voor duurzame 
vormen van vervoer en mobiliteit. Het gebruik van fiets of openbaar vervoer binnen de gemeente 
moet actief worden gestimuleerd door te investeren in verbindingen, goede en veilige fietspaden 
en stallingen. Ook voor al het andere vervoer zal veiligheid en doorstroming een belangrijk aan-
dachtspunt blijven.

• De gemeente blijft investeren in goede en veilige fiets- en voetpaden. Bestaande fietspa-
den dienen zoveel mogelijk gescheiden te worden van de rijbaan. Veilige fietsroutes van- 
en naar naar scholen krijgen prioriteit.

• De SP wil voldoende en veilige fietsstallingen bij voorzieningen zoals bus- en treinstations, 
winkels, scholen en openbare gebouwen.

• Alle dorpen, kernen, wijken en buurten moeten bereikbaar zijn en blijven met openbaar ver-
voer. De gemeente spant zich in om de verschillende buslijnen zo goed mogelijk op elkaar 
aan te laten sluiten. Een kortere reisduur zal het busvervoer immers aantrekkelijker maken. 
Bij alle nieuwbouwprojecten wordt van tevoren een plan gemaakt voor de aan te leggen in-
frastructuur voor het openbaar vervoer.

• De regiotaxi is voor veel mensen een noodzakelijke voorziening om mobiel en zelfstandig 
te zijn en te blijven. We zorgen ervoor dat deze voorziening voor iedereen die dit nodig 
heeft, bereikbaar blijft. De wachttijden moeten zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Er 
komen overdekte wachtruimten bij de opstapplaatsen in de stadscentra.

• De gemeente is ruimhartig bij het toekennen van leerlingenvervoer aan kinderen die hierop 
aangewezen zijn. Hierbij blijft maatwerk mogelijk. Er dient voldoende begeleiding aanwezig 
te zijn in de busjes.

• De doorstroming van het autoverkeer wordt verbeterd door verkeerslichten goed op elkaar 
af te stellen. We geven waar mogelijk de voorkeur aan rotondes in plaats van verkeerslich-
ten. 
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• Wanneer de reeds lopende pilot voor verlaagde parkeertarieven in de stadscentra succes-
vol blijkt, moet deze verlaging permanent ingevoerd worden. We blijven zoeken naar de 
beste oplossingen om betaald parkeren zo goedkoop en klantvriendelijk mogelijk te maken. 
Bij een eventuele invoer van het gsm-parkeren dienen altijd andere betaalmogelijkheden 
beschikbaar te blijven.

• De gemeente heeft ingezet op ondergronds parkeren om de aanblik van de stad te verbete-
ren. Een park oogt immers beter dan een betonnen parkeerplaats. De SP onderschrijft dit 
en blijft daarom het gebruik van parkeergarages promoten. De parkeergarages dienen 
goed onderhouden, goed verlicht en aantrekkelijk aangekleed te zijn.

• De gemeente mag alleen vergunningparkeren in woonwijken invoeren, als daarvoor aan-
toonbaar draagvlak bestaat in de betreffende buurt. Vergunningparkeren op straatniveau 
moet met het oog op versnippering zoveel mogelijk worden voorkomen. De regeling voor 
mantelzorgers blijft gehandhaafd en wordt uitgebreid voor bezoekers van verzorgings- en 
verpleeghuizen. 

• Scholen moeten veilig bereikbaar zijn. Er komt -in samenwerking met kinderen, ouders, 
scholen en wijkagenten- een inventarisatie en een plan van aanpak voor alle knelpunten 
rondom scholen, zodat kinderen veilig van en naar school kunnen gaan.

• Het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor wordt zoveel mogelijk beperkt. De ge-
meente beperkt onveiligheid en overlast voor omwonenden en blijft bij de rijksoverheid aan-
dringen op het verleggen van de transportroute buiten de bebouwde kom.

4.3 Veiligheid
Om plezierig te leven, jezelf te ontplooien en gelukkig te zijn is een veilige, schone en prettige 
leefomgeving een eerste vereiste. Veiligheid is niet altijd te vatten in getallen en statistieken. 
Hiermee wordt voorbij gegaan aan het gevoel van (on)veiligheid bij mensen. De gemeente moet 
deze gevoelens van mensen dan ook serieus nemen. 

Asociaal gedrag, intimidatie en vandalisme mogen niet worden getolereerd. Veel sociale 
onveiligheid ontstaat in wijken en buurten met inwoners, die geconfronteerd worden met een 
opeenstapeling van problemen, zoals armoede, werkloosheid en achterstallig onderhoud van 
huizen en de omgeving. Een gebrek aan onderlinge samenhang in een buurt kan (het gevoel van) 
onveiligheid vergroten. Door intensieve samenwerking met alle betrokken partijen, waaronder 
natuurlijk ook de bewoners zelf, kan het tij worden gekeerd. De veilige buurten aanpak bewijst 
hierbij in Stadbroek zijn diensten en verdient navolging in andere wijken. Daarbij moet de wijkagent 
de mensen in de buurt kennen en gekend zijn door de bewoners. Dat maakt alle buurten 
aantoonbaar veiliger.

In de bestrijding van sociale onveiligheid moeten we een strenge en consequente aanpak van de 
overlast combineren met investeringen in de buurt. Overlast door hangjongeren bestrijden we niet 
alleen door strenge maatregelen. Deze moeten gepaard gaan met een investering in opvoedings-
ondersteuning en straathoekwerk. In overleg met jongeren wordt bekeken welke voorzieningen 
(bijvoorbeeld hangplekken of een skatebaan) er kunnen worden gerealiseerd in hun buurt. 

Veiligheid is vooral mensenwerk. Cameratoezicht kan in dit opzicht nooit een vervanging zijn voor 
politie op straat. Wanneer niet aangetoond kan worden dat het huidige cameratoezicht in de 
binnenstad een bijdrage levert aan de vergroten van de veiligheid in en rond de centra, stoppen we 
ermee.

Pagina 16 / 18



Wat wil de SP? 
• Een goed veiligheidsbeleid in de buurt begint met het betrekken van de bewoners. Zij we-

ten wat er in hun buurt speelt en wat er nodig is om dit te verbeteren. Hierbij heeft de wijk-
agent een spilfunctie.

• De wijkagent wordt volledig ingezet in de wijk. De gemeente doet er alles aan om de politie 
beter haar werk te kunnen laten doen en investeert in fysieke aanwezigheid van agenten 
op straat.

• Wijken en buurten worden goed onderhouden. Er mag geen sprake zijn van achterstallig 
onderhoud. Straatlantaarns horen te branden en leegstaande panden krijgen een nieuwe 
bestemming of worden gesloopt. Rotzooi trekt rotzooi aan, dus zwerfafval wordt zo snel 
mogelijk verwijderd.

• De 'veilige buurten aanpak' bewijst zijn diensten in Stadbroek en verdient navolging in an-
dere buurten als middel om veiligheid en leefbaarheid te bevorderen.

• Om overlast door hangjongeren tegen te gaan en te voorkomen worden straathoekwerkers 
ingezet.

• Wietkwekerijen en de straathandel in softdrugs zorgen voor onveilige situaties in buurten. 
Het bestrijden van illegale wietkwekerijen werkt alleen als het samen met de regulatie van 
wietkweek wordt uitgevoerd. De gemeente moet daarom overgaan tot regulatie, liefst via 
gemeentelijke plantages.

• De verruiming van de sluitingstijden voor horeca blijft. Er vindt jaarlijks een evaluatie plaats.
• Er komt een plan van aanpak om vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling tegen te gaan. 

Beperken van de afsteektijden kan onderdeel uitmaken van deze plannen.
• De gemeente moet terughoudend omgaan met cameratoezicht. Cameratoezicht kan im-

mers nooit een vervanging zijn voor politie op straat. 
• Er komt meer aandacht voor de aanpak en nazorg van huiselijk geweld, kinder- en oude-

renmishandeling. Intensieve samenwerking door alle betrokken ketenpartners is hierbij van 
groot belang. 
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5. Het bestuur van Sittard-Geleen 

5.1 Democratie en zeggenschap
De gemeente is het bestuursorgaan wat het dichtst bij de inwoners opereert en besluiten neemt. 
Dit doet zij niet alleen vóór haar inwoners maar zoveel mogelijk mét haar inwoners. De SP kiest 
voor een open en transparante bestuursstijl, gericht op samenwerking met andere overheden, 
maatschappelijke partners, onze inwoners en bedrijven. Besturen vanuit vertrouwen is hierbij altijd  
ons uitgangspunt. 

Wat wil de SP?
• De inspraak van inwoners bij belangrijke besluiten wordt vergroot. De gemeente zoekt ac-

tief contact met inwoners en hanteert altijd de vastgestelde inspraakprocedures, zeker wan-
neer het gaat over stadsdeelplannen, bestemmingsplannen, buurtvisies, etc. Plannen die 
bewoners direct aangaan komen zoveel mogelijk van onderop.

• Wethouders houden spreekuren in alle buurten en dorpen. Deze rouleren door de gehele 
gemeente. Om buurten en buurtbewoners de aandacht te geven die ze verdienen, worden 
de stadsdeelgesprekken voortaan op buurtniveau georganiseerd.

• Inwoners weten zelf het beste wat er in hun eigen buurt nodig is om de leefbaarheid te ver-
groten. Buurten moeten daarom over een eigen budget kunnen beschikken, waarmee ze 
(kleinschalige) projecten zelfstandig kunnen oppakken. 

• De inhuur van derden en de inzet van externe onderzoeksbureaus wordt zoveel mogelijk 
beperkt. Hierbij wordt de z.g. 'Roemernorm' gehanteerd, waarbij max. 10% van de perso-
neelskosten mag worden uitgegeven aan dure externe adviseurs, interim-managers en an-
dere externe medewerkers.

• Privatisering of het op afstand plaatsen van gemeentelijke diensten wordt niet meer toege-
staan, tenzij aangetoond kan worden dat een dergelijke operatie niet alleen kosten be-
spaart, maar ook de kwaliteit verbetert en de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers gega-
randeerd zijn. In samenwerkingsverbanden dient de autonomie van de gemeente zoveel 
mogelijk gegarandeerd te blijven. 

• Brieven en emails van inwoners worden correct en op tijd beantwoord.
• De gemeente zorgt voor goede en persoonlijke dienstverlening aan de inwoners.
• De gemeentelijke organisatie houdt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in het oog; 

werkt  duurzaam, strijdt tegen exorbitante beloningen en biedt stageplaatsen. Zij heeft ook 
aandacht hiervoor bij aanbestedingen en subsidierelaties.

• Om de transparantie van de gemeenteraad te vergroten, worden raadsvergaderingen niet 
alleen via tv (omroep START), maar ook via een livestream op internet uitgezonden.

• De vergoeding aan raadsleden wordt verlaagd tot het wettelijk toegestane minimum van 
80% van het huidige bedrag. Ook wordt kritisch gekeken naar de hoogte van de fractiever-
goedingen.

• Wethouders dienen terughoudend om te gaan met deelname aan buitenlandse reizen. Ver-
der zijn ze verplicht om jaarlijks een lijst met gedeclareerde onkosten aan de gemeenteraad 
openbaar te maken.

• Het gebed bij aanvang van de raadsvergadering wordt afgeschaft.
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