Interview met wethouder Peter Hovens
Gemeente Meerssen: terugblik en vooruitkijken met
wethouder Hovens
In dit interview kijkt wethouder Hovens terug op de resultaten en
situatie binnen de gemeente Meerssen en kijkt hij vooruit naar de
nieuwe raadsperiode. Ook reflecteert hij op zijn PvdA-lidmaatschap en
de rol van linkse progressieve partijen. Dit interview is gehouden in
februari 2022.

Eerste indruk van Meerssen als gemeente
“Ik wist van tevoren al wat er speelde in de politiek in Meersen, omdat die ik al een tijd volgde. Ik heb familie
wonen in Meerssen. Het is duidelijk dat hier in de raad veel onrust was de afgelopen jaren, met veel
opgestapte wethouders en dat is funest voor het vertrouwen in de politiek.
Tegelijkertijd merkte ik ook dat er een grote behoefte leeft om deze onrust achter zich te laten. Wat me
vooral opviel is dat ik hier heel erg verwelkomd ben. Ik ben nu drie keer als wethouder van buiten
aangetreden, wel steeds met lokale wethouders, terwijl hier in Meerssen de hele ploeg van buiten is. Ik krijg
veel enthousiaste reacties op mijn komst, omdat we een stuk rust gebracht hebben. Het is nu zaak de rust
te continueren”.

Resultaten van het afgelopen jaar
“Ik zit hier nu iets meer dan een jaar. Het werk geeft veel voldoening en er is op bijna alle terreinen goed
vooruitgang geboekt. Bijvoorbeeld met de winkels in Meerssen gaat het goed: er is bijna geen leegstand en
extra subsidie is niet meer nodig. Iets waar ik trots op ben is het accommodatiebeleid. De gedachte ‘van
gemeente naar gemeenschap’ (accommodaties in handen van de gemeenschap) leefde al, maar ik heb het
concreet in gang gezet. Zo heeft de raad besloten om de Kollekamp in Moorveld over te dragen aan een
Stichting. Meerssen is onlangs opgenomen in een internationale top 100 van ‘green destinations’, waarmee
haar inspanningen voor duurzaam toerisme beloond worden.
Ik heb vorig jaar in de kaderbrief twee denkrichtingen geschetst. Ten eerste het principe dat
gemeenschappen bepaalde taken veel beter kunnen dan de gemeente, dus moet de gemeente die taken,
maar ook verantwoordelijkheden en financiële middelen overdragen en tegelijkertijd de juiste
ondersteuning bieden. Dat reikt tot in de straten van mensen, zoals buurtinitiatieven met openbaar groen
en heel belangrijk zorg en aandacht voor elkaar. Ik zou willen pleiten voor de komst van Dorpscoöperaties in
alle kernen met een door de mensen zelf gekozen bestuur. Die coöperaties hebben meer status dan de
huidige buurtnetwerken.
De tweede gedachte is dat kwaliteit belangrijkers is dan nabijheid. Er moet gekeken worden waar kernen
elkaar kunnen versterken om bepaalde voorzieningen op grotere schaal op te pakken waardoor de kwaliteit
toeneemt. Nu is er de neiging dat iedere kern een eigen aanbod wil houden, met versnippering als gevolg.
Een voorbeeld zijn de voetbalverenigingen, waar ik een dialoog stimuleer tussen de verschillende
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verenigingen in de kernen. Als die clubs meer samenwerken, kan de kwaliteit van de jeugdopleiding
toenemen. Onderdeel van dit gesprek is juist aan jongeren vragen wat voor hen belangrijk is en welke
behoeften zij hebben. Ik denk zelf dat mensen met meer plezier gaan voetballen als het niveau nog beter bij
hen aansluit bij hun mogelijkheden.
De grote uitdaging voor de gemeente is te investeren in maatschappelijke voorzieningen en daarbij meer
verantwoordelijkheid over te dragen aan de samenleving. Dat is een enorme grote stap die je niet in één
keer gezet krijgt. En het is belangrijk om iedereen daarin mee te laten doen. Er zijn mensen die bijna altijd
meedoen, bijvoorbeeld in buurt bijeenkomsten. Maar er zijn ook mensen die je niet hoort. Die mensen moet
je gaan opzoeken, liefst met hen één op één in gesprek gaan”.

Financiële vooruitblik
“De financiën zijn op orde, hoewel dit een arbeidsintensieve taak is, was dit niet zo moeilijk te realiseren. In
de afgelopen vier jaar zag je dat bijna alle gemeenten worstelden met de begroting, omdat ze te weinig geld
hebben gekregen voor taken in het sociale domein, met name voor de jeugdzorg. Er is door de gemeenten
en door de VNG grote druk uitgeoefend op de rijksoverheid om (ook de toekomst) over de brug zal komen.
Met dat vooruitzicht hebben we besloten vorig jaar om 1,8 miljoen Euro in het ambtenarenapparaat te
investeren, zodat er ook een goed toekomstperspectief voor de organisatie ligt dat past bij de opdracht van
een zelfstandige gemeente zoals Meerssen.
Ik ben met enige voorzichtigheid optimistisch over de financiële toekomst van de gemeente. Ik verwacht dat
het nieuwe kabinet, tenminste incidenteel, meer financiële middelen beschikbaar stelt.
Als je kijkt naar het financieel plaatje van de gemeente Meerssen is mijn conclusie dat de gemeente
zelfstandig kan blijven. De coalitie heeft door middel van een motie uitgesproken dat de provincie het
voortouw moet nemen om vanuit het perspectief van Zuid-Limburg te kijken naar het vraagstuk van
bestuurlijke herindeling. Ik zie dit als iets voor de middellange termijn, na zo’n tien jaar. Eerste prioriteit is
rust en zekerheid te garanderen voor het ambtelijk apparaat en de inwoners. Over een paar jaar staat
Meerssen nog steviger in haar schoenen omdat de verbetering van de organisatie dan is gerealiseerd.
Het is belangrijk te beseffen dat gemeentelijke herindelingen geen financiële winst opleveren. Uit een
overzicht studie in 2014 gedaan M. Allers hoogleraar en directeur van het Coelo (Centrum voor onderzoek
van de economie van de lagere overheden) komt naar voren dat er geen financiële winst te behalen valt in
opschaling, ook niet voor kleine gemeenten.
Het is ook zinvol om als gemeenteraad na te denken over investeringen in de gemeenschapsvoorzieningen
vanuit de algemene reserve. Meerssen heeft een grotere reserve dan nodig is. Met slimme investeringen
kunnen we onze exploitatielasten verminderen”.

Voordelen van landelijke partij voor gemeente Meerssen
“Een partij die verbonden is aan een of meerder landelijke partijen heeft mensen die een netwerk van
contacten hebben opgebouwd op verschillende niveaus. De gemeente is ook afhankelijk van de besluiten
die bij de provincie en op nationaal niveau worden genomen. Wij (Hovens en IJff) hebben een groot netwerk
en korte lijntjes naar partijgenoten die op de verschillende niveaus politiek actief zijn”.
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Je bent verbonden aan de PvdA, een van de drie fundamenten van KIJK!!!. Waarom is stemmen
op linkse (groen, sociaal) progressieve partijen belangrijk?
“Ik ben al lang lid van de PvdA en wat me heeft toen besloten lid te worden is dat de PvdA staat voor ‘vrijheid,
gelijkheid en broederschap’. Dat is een ruimere opdracht van die de VVD heeft die gaat voor vrijheid en dan
niet echt probeert eerlijk te delen. Een Partij van de Arbeid richt zich op het stukje broederschap. Het gaat
om solidariteit tussen mensen, met name met mensen die het zwaarder hebben. Het gaat eigenlijk voor alle
mensen die tegen problemen aan of die iets willen veranderen, die verdienen ondersteuning. Solidariteit als
wethouder betekent meedenken, dus niet bij voorbaat afwijzend te reageren op vragen en ideeën, zeker
niet per brief, maar zoeken of in de regels toch nog mogelijkheden zijn. Als het dan toch niet kan, dan kun je
uitleggen dat je in ieder geval je best hebt gedaan en dat het niet anders kan. Dat doe je het beste door
persoonlijk contact. Op die manier accepteren mensen dat ook vaak.
Ik denk dat het belangrijk is om als gemeente naar buiten gericht te zijn en daarin kunnen wethouders en
raadsleden het voorbeeld geven. Zo ga ik zoveel mogelijk naar de mensen toe met ambtenaren en een
luisterend oor, in plaats van ze uit te nodigen op het gemeentehuis. We werken immers voor de samenleving
en die bevindt zie niet in het gemeentehuis”.
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