
 

 
 
 

7. Vaststelling Programmabegroting 
 
Voorzitter, 
 
Ook ik wil graag beginnen de medewerkers Financiën van de gemeente te danken voor hun werk 
onder hoge druk. Overigens, het was ook een heel werk een en ander door te spitten maar ik heb de 
indruk dat in de raad breed leeft dat we naar een beter te doorgronden programmabegroting toe 
moeten en dat daar het komende jaar hard aan gewerkt gaat worden. KIJK!!! pleit ervoor ook de 
burger meer invloed te geven op de keuzes die bij het opstellen van een begroting worden gemaakt.  
 
Voorzitter, 
 
Dan Voorzitter, voordat ik bij de inhoud kom, 

De coalitiepartijen Focus en PGM hebben tijdens het afgelopen uur een aantal moties ingediend. 

Boven al die moties staan drie logo’s. Over die moties hoeven we het dus niet meer te hebben. Die 

zijn bij voorbaat aangenomen. En we verwachten er nog enkele namens de VVD. Wij betreuren het 

zeer dat deze partijen op deze manier het échte debat uit de weg gaan. Te meer omdat de 

oppositiepartijen wel eens voor de voeten is geworpen dat ze altijd zeuren over die negen tegen 

acht. Over dat de coalitie machtspolitiek bedrijft. Voorzitter, de burger mag zijn conclusie trekken. 

Onze conclusie is: deze coalitie zoekt niet de verbinding met ander partijen in de raad. 

Voorzitter, 
 
KIJK!!! heeft in de achterliggende jaren veel onderwerpen – sommige eindeloos herhalend – in de 
raad gebracht. Ik noem enkele steekwoorden: visie, leefbaar, kwaliteit, duurzaam, preventief, 
armoede, keuze …. De voorliggende begroting is wat dat betreft net een echoput. Maar, kijken we 
naar de inhoud, naar hun betekenis en hoe zij worden gebruikt en ingevuld dan zijn de stapjes 
vooruit die we maken klein.  
 
Helaas is meer dan tragisch het zich voortslepende onvermogen het accommodatiebeleid, inclusief 
de gemeenschapshuizen, in een eigentijdse jas te steken en eindelijk eens van dorps- en 
buurtontwikkeling en burgerparticipatie een succes te maken. Ook Eiland in de Geul blijft een 
hoofdpijndossier. En ondanks dat het in de Programmabegroting vijftien keer genoemd wordt, heeft 
het fenomeen leefbaarheid het in de gemeente Meerssen nog altijd niet tot hot issue weten te 
schoppen of reuring veroorzaakt. De raad heeft er nog niet één debat aan gewijd. We lopen jaren 
achter bij andere gemeenten. Maar, strepen aan de balk zijn onder andere de voortgang rond 
armoede- en subsidiebeleid, bouw en inrichting van een Integraal Kindcentrum, de geplande 
unilocatie Stella Maris en de relatief zachte landing die de 3D’s in de gemeente lijken te maken. En 
het is iets rustiger geworden als het om het besturen van de gemeente gaat. 
 
Hoewel, gekissebis en vete-achtige onmin krijgen hier nog te vaak voorrang boven waar het werkelijk 
om gaat: komen tot besluiten die op breed draagvlak rusten en de dorpen en buurten én de 
gemeente als geheel toekomstbestendig maken en daarvoor de randvoorwaarden scheppen. Wij 
zien dat als de belangrijkste oorzaak voor de verkenning die we als gemeente doen naar 
samenwerking of fusie met andere gemeenten. Of zelfstandig blijven. We zijn benieuwd naar de 



uitkomst. We doen ons uiterste best het proces met vertrouwen tegemoet te zien. Dat kost soms 
moeite. 
 
Voorzitter, 
 
In deze raadsperiode 2014-2020 weten opeenvolgende Colleges het ons met elke nieuwe begroting 
wéér lastig te maken. De meerjarenbegroting laat voor 2018, 2019 en 2020 flinke overschotten zien. 
Enerzijds is het zaak daar voorzichtig mee om te gaan. Vooral omdat de rijksbijdragen voor WMO, 
Jeugdhulp en Arbeidsparticipatie nog flink kunnen teruglopen. Anderzijds missen wij – na de 
doorgeschoten verhoging van de ozb, vorig jaar – een gebaar naar de burger. Volgens ons is er 
ruimte voor het schrappen van de 4,5% verhoging ozb voor de jaren 2018 en 2019 gezien het 
overschot dat daar gesaldeerd staat. Zeker omdat die ruimte er voor 2020 klaarblijkelijk ook is. Dan is 
er namelijk geen stijging van de ozb-tarieven ingeboekt. Maar, die ruimte is er voor 2017 ook, als het 
college – en daar gaan we weer – échte keuzes had gemaakt. En als het nou eindelijk eens een beetje 
was opgeschoten – de VVD noemde dat najaar 2015 na het aantreden van wethouder Glimmerveen 
en onlangs op Twitter wéér eens: doorpakken – met het accommodatiebeleid. 
 
Voorzitter, 

Wij willen het College helpen bij het maken van dit gebaar en dienen derhalve een motie in. We 
horen graag hoe het college daarover denkt. Overigens, mocht het College ruimte zien de motie die 
wij met betrekking tot de ozb indienen als haalbaar te beoordelen, ook dan vragen wij ons serieus af 
of we deze begroting kunnen steunen omdat die nog altijd vooral drijft op de draconische verhoging 
van de ozb in 2016, sinds september jl. in combinatie met meevallers die het Rijk het College in de 
schoot werpt. Blijft staan dat de gemeente Meerssen – houdt het college vast aan de nog geplande 
verhogingen – de ozb van 2020 tot 2030 niet meer zou mogen verhogen om weer uit te komen op de 
lijn van de trend in Limburg die op ongeveer 2,5% verhoging per jaar ligt. Zetten we de verhogingen 
per 2017 op 0% dan duurt het nog tot en met 2024 voordat we weer 2,5%, dus met de trend mee, 
omhoog kunnen. 

Voorzitter, 

We moeten ons goed realiseren dat de woonlasten in de gemeente Meerssen in 2016 voor 
éénpersoonshuishoudens € 823 en voor méérpersoonshuishoudens € 939 zijn. Terwijl die gemiddeld 
voor Limburg in 2016 liggen op resp. € 675 en € 739, en voor gemeenten met minder dan 25.000 
inwoners op resp. € 677 en € 770. Er mag hier wel wat van af. We hopen dat een volgende coalitie en 
college hier meer oog voor hebben. Maar dan zullen de kiezers toch écht anders moeten stemmen. 

Tot zover in eerste termijn 

 


