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Raadsvergadering 8 november 2017: Algemene beschouwingen Democraten Echt-Susteren 

 

Het college van burgemeester en wethouders en onze ambtenaren  hebben voor het jaar 2018 

wederom een sluitende begroting aan de raad kunnen voorleggen, waarvoor de complimenten en 

dank van Democraten Echt-Susteren.  Met een goed gevulde reserve en ruimte voor nieuw beleid 

voor de komende jaren zien wij hier een begroting voor ons liggen die veel aanknopingspunten bevat 

voor een constructieve samenwerking tussen Gemeenteraad en College. De programmabegroting is 

goed leesbaar en de toevoeging van de specifieke projecten 2018 per programmaonderdeel vinden 

wij van toegevoegde waarde. Samen met ‘programmabegroting in één oogopslag bespaart ons dit 

veel zoekwerk. De financiële situatie van Echt-Susteren is goed. Ook de drie decentralisaties , 

participatie, Jeugdzorg en de WMO heeft onze gemeente goed doorstaan. Door actief beleid te 

voeren om deze nieuwe taken door te voeren, met de middelen die het rijk daarvoor ter beschikking 

heeft gesteld, kunnen onze inwoners terugvallen op prima voorzieningen, zoals de wijksteunpunten, 

en de huiskamer en huiskamerplus projecten. Onze gemeente beschikt over voldoende mooi 

gerenoveerde gemeenschapshuizen.     Afgelopen jaren zijn veel mooie projecten gerealiseerd.  

 Zelfs de septembercirculaire laat zien dat ook voor de komende jaren van 2018 tot 2021 een stijging 

van de algemene rijksuitkering  wordt aangekondigd. De ontwikkeling van de algemene uitkering 

wordt nu nog voor een groot deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het 

systeem van de ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct 

invloed op de omvang van het gemeentefonds. Volgens het nieuwe regeerakkoord wordt de 

grondslag voor de algemene uitkering  breder. De uitkering zal niet meer afhankelijk zijn  van de 

zogeheten trap op trap af systematiek . Voortaan gaan alle rijksuitgaven als grondslag dienen. 

Misschien kan de portefeuillehouder ons uitleggen welk voordeel hier voor de gemeenten aan 

verbonden is.  

De programmabegroting: en dan  gaat het de fractie DES er vooral om  wat  het positieve resultaat 

van de begroting  voor een uitwerking heeft  op onze burgers, wat gaan zij hiervan merken?  

Programma 1: Bevolking en Bestuur. We werken nu bijna een jaar op afspraak, en het interesseert 

ons bijzonder hoe dit proces verloopt. Wij hebben begrepen dat een evaluatie op het eind van het 

jaar zit aan te komen, daar zijn wij dus heel benieuwd naar. Wat willen we bereiken op het gebied 

van informatieverstrekking: Wij willen toegankelijke informatiekanalen en – stromen voor de 

verschillende doelgroepen van Echt-Susteren.( inwoners, ondernemers , bezoekers en de 

gemeenteraad. Wat gaan wij daar voor doen? In gebruik nemen van nieuwe communicatiemiddelen 

en afstoten van oude middelen. Daarvoor wil  de gemeente   o.a  persberichten gaan vervangen door 

persoonlijke telefoontjes en social media posts. Dat persoonlijke telefoontjes in dit digitale tijdperk 

nog eens tot de moderne communicatiemiddelen gaan behoren vinden wij toch wel heel bijzonder. 

Alleen kunnen wij ons niet voorstellen hoe u dit vorm gaat geven. Naar wie gaan die telefoontjes en 

waarover gaan die telefoontjes? Is dat aan de raad, zijn dat de burgers of ondernemers? Graag meer 

hierover.  

  

Openbare orde en veiligheid:  

Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet geeft   267 miljoen euro extra uit voor meer agenten in 

de wijk en rechercheurs. Nou hebben wij als gemeentebestuur geen invloed op het 

personeelsbestand van de politie, maar toch heeft deze investering hopelijk indirect invloed op het 
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functioneren van onze buurtpreventieteams. Goed contact, directe signalering en 

informatieverstrekking tussen wijkagent en buurtpreventieteam was de opzet. De regelmatige 

aanwezigheid van de wijkagenten in de buurten was ook de steun in de rug voor de 

buurtpreventieteams. Het lijkt erop dat een wijkagent zich tegenoordig op andere zaken moet gaan 

richten .  Inbraken scoren immers niet meer hoog. 

Regelmatig krijgen we signalen van de buurtpreventieteams dat zij zich niet serieus genomen voelen. 

Bij calamiteiten komt de politie niet opdagen vanwege hogere prioriteiten en worden de 

buurtpreventieteams persoonlijk blootgesteld aan verbaal geweld door baldadige jeugd of andere 

onrustveroorzakers.  Wij vinden daarmee de verantwoordelijkheid van de buurtpreventie teams veel 

te ver gaan. Er is gewoon te weinig politie op straat. Ook komen burgers vaak naar raadsleden toe 

met meldingen over achtergelaten voertuigen. En als wij dit ook al doorgeven aan de politie , weken 

erna staan de voertuigen er nog. Wij kunnen de mensen niet helpen, want ook wij moeten vaak 4 

weken wachten eer we een afspraak kunnen maken met de politie. Hopelijk neemt de 

portefeuillehouder het signaal dat wij afgeven serieus en doet er wat mee. Het regeerakkoord heet 

’vertrouwen in de toekomst “ Wij hopen in ieder geval dat deze miljoeninjectie in het politiekorps 

weer meer blauw op straat brengt en ten goede komt aan de veiligheid van onze burgers.   

Beheer openbare ruimte:  

Het is Democraten Echt-Susteren nog steeds een doorn in het oog: het onderhoud van het openbaar 

groen. Het onderhoud op niveau B is onder de maat , dat kunnen wij overal in de gemeente 

constateren en dat wordt ons zeer duidelijk gemaakt door de vele klachten die wij van de burgers 

ontvangen. Vanwege de goede financiële positie van de gemeente, de sluitende begroting , de 

ruimte voor nieuw beleid en de goedgevulde reservepot  vragen wij daarom wederom aandacht voor 

het onderhoud groen. Wij hebben de portefeuillehouder bij de eerste bestuursrapportage gevraagd 

om te bekijken wat het nou meer kost om het onderhoud openbaar groen op te krikken van niveau B 

naar niveau A. De wethouder heeft dit toegezegd dit uit te zoeken. Mogelijk dat er zich in de nabije 

toekomst toch weer de mogelijkheid zal voordoen om het openbaar groen op niveau A te 

onderhouden. We hebben het immers over het visitekaartje en een eerste indruk van onze 

gemeente. Dit behoort bij het college een hoge prioriteit te hebben. Na de problemen met Prio 

Verde en  Westrom zou het College eens kunnen nadenken over het weer opzetten van een eigen 

gemeentelijke buitendienst. Een tip van DES voor de toekomst.  

Democraten Echt-Susteren hebben jaren geleden in een brief met ex. Art .33  vragen het College 
erop gewezen dat het met de bewegwijzeringsborden in onze gemeente slecht gesteld is. Veel 
borden zijn onleesbaar of onvindbaar. Een dat terwijl een bewegwijzeringssysteem de weggebruiker 
van informatie voorziet omtrent de geografische ligging van een object/bestemming 
Zo’n  bewegwijzeringssysteem zorgt niet alleen voor goede oriëntatie en geleiding, maar voorkomt 
ook onzeker weggedrag. Bovendien informeren deze borden ook de bezoekers op een doeltreffende 
manier over de toeristische mogelijkheden die onze gemeente biedt.  
Met die brief van DES is tot op heden niks gedaan, de borden zijn nog steeds onleesbaar en 
sommigen zijn zelfs verwijderd.  Wij vragen het college dan ook dringend , in motie nr. ….om  
het bewegwijzeringssysteem in onze gemeente te evalueren en te herstellen.  

Onderwijs: 

Kleinere basisscholen krijgen meer lucht nu de overheid de norm van het minimumaantal leerlingen 

verlaagt met ingang van het volgend jaar. Kan de portefeuillehouder ons een overzicht geven van 

scholen in onze gemeente die nu onder de opheffingsnorm vallen, maar die door deze maatregel 

mogelijk  niet hoeven te sluiten?  
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Cultuur en sport:  

Cultuur en sport dragen bij aan een attractief en leefbaar Echt-Susteren. Cultuur en sport geven aan 

mensen de mogelijkheden voor ontplooiing en ontmoeting en dragen bij aan actieve participatie van 

inwoners in de maatschappij. Alle inwoners van onze gemeente moeten de mogelijkheid hebben om 

cultuur en sport te kunnen beleven. En dat lukt onze gemeente aardig , grote aantallen nemen deel 

aan de activiteiten, die gemeente en verenigingen hen te bieden hebben. Maar wat waren al die 

verenigingen, en wat waren al die activiteiten zonder de inzet van een enorm groot aantal 

vrijwilligers. Sportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties, scholen e.d. zijn niet 

mogelijk zonder de inzet van deze vrijwilligers. Ook gemeentelijke voorzieningen zoals de huiskamer- 

en de huiskamer plus projecten zijn afhankelijk van de vrijwilligers die daar hun diensten draaien. 

Maar, het grote probleem is dat er steeds minder vrijwilligers bereid gevonden worden  om zich 

belangeloos in te zetten voor de medemens. Wij zouden het college willen vragen om eens na te 

denken hoe wij vooral jonge mensen kunnen stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen. In 

verschillende gemeenten worden reeds waarderingssubsidies of stimuleringssubsidies verstrekt aan 

verenigingen die hiermee extra activiteiten kunnen organiseren voor hun vrijwilligers.  

Voor nu wil  Democraten Echt-Susteren graag  een motie indienen. Volgende week is de huldiging 

van de sport- en muziekkampioenen en worden tevens de geregistreerde mantelzorgers in het 

zonnetje gezet. Om hun extra te bedanken voor hun inzet wordt door de gemeente een gezellige 

avond georganiseerd in het gemeentehuis. Wij vinden dat onze vrijwilligers ook een extraatje 

verdienen en wij verzoeken het college , in motie nr…,  om te onderzoeken welke mogelijkheden er 

zijn om de vrijwilligers van Echt-Susteren extra te bedanken voor hun onmisbare inzet voor de 

gemeenschap, sportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties, scholen, en 

muziekverenigingen. En de uitkomst van dit onderzoek te verwerken in een voorstel aan de huidige 

gemeenteraad.  

Maatschappelijke voorzieningen: 

Persoonlijk participatiebudget:  

Mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en die moeten rondkomen van een 

minimumloon, kunnen , als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden , voor deelname aan 

maatschappelijke activiteiten een vergoeding krijgen. En dat is bv voor een alleenstaande ouder 330 

euro per jaar.  Jammer genoeg wordt van deze regeling weinig gebruik gemaakt . De mensen die 

ervoor in aanmerking komen laten dit geld gewoon liggen en voor de gemeente is dit dus makkelijk 

verdiend geld.  Misschien komt dit ook wel door het feit dat er weinig over gepubliceerd wordt op de 

gemeentelijke pagina in ’t waekblaad, maar ook op de gemeentelijke website moet men de juiste 

trefwoorden intypen wil men terecht komen bij de aanvraag voor die regeling. Democraten Echt-

Susteren wil het college met klem vragen om meer bekendheid te geven aan deze regeling. 

Bovendien is gebleken dat mensen wel vier maanden hebben moeten wachten eer hun aanvraag in 

behandeling werd genomen. Wij willen de portefeuillehouder dan ook dringend vragen erop toe te 

zien dat aanvragen voor deze regeling, binnen de gestelde termijn van zes weken worden 

afgehandeld  

Statushouders: Per 1 oktober 2017 is de wet Inburgering van kracht gegaan. Hierin is een heel 

nieuwe aanpak ( veel begeleiding ) mbt de inburgering vastgelegd. Uit de praktijk blijkt dat de 

inburgering afgelopen tijd niet optimaal is verlopen. Veel mensen worden toch aan hun lot over 

gelaten, vooral vrouwen blijven achter. Zij blijven veel te lang verstoken van het opdoen van 
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werkervaring, volgen alleen enkele dagen de cursus en zitten voor de rest van de tijd thuis. Onze 

vraag is, hebben statushouders die hier reeds langer verblijven ook recht op die nieuwe aanpak en 

worden beter begeleid op weg naar werk?  

Gemeenschapshuizen: Zoals al eerder genoemd beschikken wij in de gemeente Echt-Susteren over 

vele goed onderhouden en gerenoveerde gemeenschapshuizen. Doel is om in elke kleine kern een 

gemeenschapshuis ter beschikking te stellen. In de grotere kernen zelfs meerdere. Voor 2018 staan 

er  in dit kader 4 projecten op het programma, t.w. de verbouwing van Pand  Plats 1, de situatie van 

de gemeenschapshuizen in Schilberg en Pey, het project aula Connect College en de uitbreiding van 

het gemeenschapshuis in Koningsbosch. Democraten Echt-Susteren hebben altijd al ingezien dat 

gemeenschapshuizen een belangrijke maatschappelijke functie vervullen in de kernen en hebben in 

het begin van de fusie Echt-Susteren al de aandacht gevestigd op de slechte toestand van onderhoud 

van het gemeenschapshuis Oos Heem in Koningsbosch. Daar is toen niks mee gedaan en het 

gemeenschapshuis werd meegenomen in het DOP-Koningsbosch. Maar het is nu al de tweede keer 

dat het gemeenschapshuis moet worden aangepast, voor veel geld. Wat is de oorzaak hiervan?  

In de kernen zien wij dat steeds meer cafés en zalen gaan sluiten en dat er daardoor ook steeds meer 

een beroep wordt gedaan op de gemeenschapshuizen. Wij, als gemeenteraad moeten dus vooruit 

kijken en hiermee rekening houden bij de aanpassingen van de gemeenschapshuizen en hiervoor 

genoeg financiën beschikbaar stellen. Het gemeenschapshuis Annendael in Maria Hoop wordt 

momenteel verbouwd, en wij vragen ons af of hiervoor, met het oog op de toekomst voldoende 

financiële middelen ter beschikking zijn gesteld. Hoe is de stand van zaken  m.b.t. tot het 

gemeenschapshuis Annendael in Maria Hoop?  

Herinrichting klooster Koningsbosch: Diverse fracties, waaronder Democraten Echt-Susteren hebben 

vragen gesteld naar aanleiding van de RIB brief die wij ontvangen hebben op 24 oktober j.l.  Hierin 

werd uitleg gegeven over de voorgenomen weigering omgevingsvergunningen voor de 

herontwikkeling van het klooster Koningsbosch. Wij gaan hier vanavond niet dieper op in, voorzitter 

Aangezien wij nog geen antwoorden op onze vragen hebben ontvangen, hierbij rekening houdend 

met de korte termijn die verstreken is, vinden Democraten Echt-Susteren het van het grootste belang 

, zowel voor de gemeenteraad, het college  en de inwoners van Koningsbosch, dat er een extra 

raadsvergadering wordt georganiseerd. In deze vergadering  kan open en transparant gediscussieerd 

worden door gemeenteraad en college  over de ontstane situatie en hoe het  nu verder moet. Wij 

hopen dat het college het belang van zo’n extra vergadering inziet, vanwege de enorme impact van 

het eventuele niet doorgaan van herontwikkeling van het kloostercomplex op de inwoners van 

Koningsbosch en de gehele gemeente Echt-Susteren.  

Rest ons eens allerlaatste vraag. Het is oorverdovend stil rondom de ontwikkelingen van de spoorlijn 

bij VDL-Ned Car. Na diverse informatieavonden en raadsconferenties horen wij nu niets meer. Graag 

horen wij dan ook van U de laatste stand van zaken omtrent deze ontwikkelingen.   

Tot zover in eerste instantie.  
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