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Goedemiddag voorzitter, geachte aanwezigen en kijkers thuis.
Allereerst wil ik een woord van dank aan het adres van de organisatie uitspreken want
uiteindelijk hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd in het tijdig aanleveren van deze
begrotingsstukken en de beantwoording van de gestelde vragen door een aantal fracties.
Wij verzoeken U dan ook onze waardering aan de organisatie over te brengen.
In deze algemene beschouwingen kijken we zoals bekend terug op het lopende jaar 2017 en
vooruit naar het komende jaar 2018 en verdere jaren.
We zijn in deze raadsamenstelling inmiddels 3,5 jaar onderweg waarvoor 2 coalities nodig
waren. In algemene zin kunnen we constateren dat er veel zaken gerealiseerd en opgepakt,
of nog lopende zijn. Ik wil er graag een aantal de revue laten passeren voorzitter.
Bedrijfsvoering-organisatie
In de achter ons liggende jaren is de basis op orde gebracht en sinds 2017 is het
transitieproces en de doorontwikkeling verder opgepakt. Wat we er tot nu toe van gezien
hebben, en dat straalt de gehele organisatie ook uit, is er prima werk geleverd van iedereen.
Wat CDA betreft een compliment voor alle medewerkers van de gemeente Stein hiervoor. In
2018 zullen nog een aantal zaken verder geprofessionaliseerd worden en we zijn benieuwd
naar de resultaten hiervan (inkoop, ICT, communicatie).
Besluitvorming
Met het opstarten van het nieuwe politieke jaar wordt de besluitvorming in Stein niet meer
traditioneel middels voorbereidende commissievergaderingen naar de raadsvergadering
geleid maar gaat dit via een structuur waar eerst een stuk beeldvorming plaatsvindt. Waar
de ambtenaren, welke vroeger op de achtergrond hun werk deden, nu de kans krijgen om
meer voor het voetlicht te treden en middels het houden van een presentatie of het
beantwoorden van vragen commitment bij de raad krijgen voor het door hun geproduceerde
stuk. En dat gaat op een informele wijze waar ook onze burgers aan deel kunnen nemen, al
moet dat nog even landen in onze gemeenschap. De eerste aarzelende stappen zijn gezet.
Vervolgens heeft de raad de tijd om e.e.a. te laten bezinken, nog eens intern te overleggen
om vervolgens in de oordeelsvormende vergadering het debat te voeren en vervolgens een
besluit te nemen.
Bedrijfsvoering-Financiën
In financiële zin staan we er als gemeente goed voor met een sluitende begroting en daar
waren in de achterliggende jaren forse uitnamen uit de reserves voor nodig. We zien op dit
moment dat dat vanaf 2019 en verdere jaren nog maar een fractie is van wat het eerst was
en als CDA zijn we daar al jaren een groot voorstander van voorzitter. Voor het nieuwe
college wat in 2018 aan de beurt zal zijn ligt er wat CDA betreft dan ook een erfenis om het
ingeslagen beleid voort te zetten.
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Onderwijs
We zien dat er op onderwijsgebied van alles beweegt in onze gemeente. In Elsloo, in Berg
aan de Maas en Urmond worden er initiatieven genomen om scholen toekomstbestendig te
maken waarbij een stuk participatie van de ouders onontbeerlijk is en ook geleverd wordt,
iets wat perfect past in de wijze waarop ons gemeentebestuur samen met de inwoners naar
de toekomst wil kijken. Daarbij wordt het naar diezelfde toekomst toe wat gemakkelijker
gezien de bijstelling van de opheffingsnormen welke vanaf 1 augustus 2018 gaan gelden. We
zien ook dat er inmiddels op enkele schoollokaties een kindcentrum ontstaan is, een prima
ontwikkeling waarbij het voor CDA belangrijk is om daar in de toekomst de muziekles weer
op een eigentijdse wijze in het leven te roepen.
Wonen
Voor wat betreft de mogelijkheden voor onze senioren welke graag een appartement willen
huren op hun oude dag en niet in aanmerking komen voor een appartement via de
wooncorporaties, blijven de mogelijkheden in de kernen van Stein beperkt. CDA vraagt hier
al jaren aandacht voor en het blijft zaak om voor deze groep mensen welke hun hele leven in
de gemeente Stein hebben geleefd en gewoond en vaak ook nog gewerkt en waar hun hele
sociale leven zich heeft afgespeeld, een mogelijkheid te scheppen om ook op hun oude dag
in de voor hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven.
Openbare ruimte
Aan het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte wordt gewerkt om tot verbetering
te komen. Iets wat dankbaar door onze inwoners ontvangen zal worden. Met name de wijze
van onkruidbestrijding roept veel vraagtekens op en doordat dit natuurlijk direct visueel
waarneembaar is krijg het veel aandacht van onze burgers. Hier hebben we nog een
behoorlijke slag te maken en als coalitie zullen we hier straks gezamenlijk een motie voor
indienen voorzitter.
De implementatie van de omgevingswet wordt op dit moment voorbereid. Daarmee zullen
veel losse regels en wetten in 1 wet samengevat worden. Laten we vooral proberen om het
voor onze burgers allemaal eenvoudiger, duidelijker en transparanter te maken.
Wat CDA betreft mag het toezicht op diverse projecten beter dan op dit moment het geval
is.
Duurzaamheid
Voor wat betreft onze duurzaamheids verantwoordelijkheid zouden wij graag van de
wethouder een toelichting krijgen inzake de stand van zaken betreffende onze
verplichtingen zoals vastgelegd in het energie akkoord. En dan met name in relatie tot onze
gemeentelijke gebouwen. In 2017 zou er een uitvoeringsplan komen en we zijn benieuwd of
de wethouder al iets kan zeggen wat de status er van is. Wij denken in elk geval aan b.v. een
dubbel-duurzaam project.
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Sociaal domein
DOP’s:
Sinds enkele jaren zijn in onze gemeente de DOP’s actief. Middels een aantal specifieke
werkgroepen wordt er over allerlei zaken nagedacht en gebrainstormd. CDA vindt dat een
prima initiatief en heeft ook respect voor onze inwoners welke hun vrije tijd inzetten om aan
het algemeen belang te werken. Wat we in een aantal situaties proeven is dat er behoefte is
aan meer kaders vanuit de gemeente zodat de grenzen ook wat duidelijker zijn. Zeker in
relatie tot de nieuwe omgevingswet lijkt ons dat een goede zaak. Aan de andere kant is er
ook soms behoefte aan een wat meer gerichte opdracht vanuit de gemeente waarbij er
tevens behoefte is aan een werkbudget om snel aan de slag te kunnen gaan met nieuwe
initiatieven. De DOS fractie zal hiertoe namens de coalitie een amendement indienen.
Verder is het CDA van mening dat DOP Urmond een grotere ruimte nodig heeft en
verzoeken het college om te bekijken of er mogelijkheden zijn.
Krimp:
We zien dat de demografische druk (percentage middelleeftijd t.o.v. jonge/oude leeftijd) in
Stein hoger is dan het Limburgs gemiddelde. Dat geeft nog maar eens aan dat we wel
degelijk oog voor de krimpproblematiek moeten blijven houden.
Vixia / participatiebedrijf:
Inzake Vixia en het participatiebedrijf zullen we meer dan ooit de vinger aan de pols moeten
houden om te voorkomen dat we ergens in meegezogen worden waar we niet op
voorbereid zijn. Met de ontstane situatie lopen we het risico dat er door SG en Beek
beslissingen genomen worden welke niet altijd ook in het belang van Stein zijn. Daar zullen
we voor moeten waken. Het feit dat er in de gemeenteraden van Beek en SG steeds meer
begrip komt voor het ingenomen standpunt van Stein sterkt ons in het vertrouwen wat we
het college hebben gegeven voorzitter.
Kerk Kerensheide:
Er is veel draagvlak in de wijk Kerensheide voor de plannen welke er zijn inzake de
toekomstige invulling van de kerk (religieus monument/ontmoetingscentrum/wijkcentrum
voor mensen welke niet meer thuis kunnen blijven) en bij alle betrokken partijen staan de
neuzen dezelfde richting uit.
Het haalbaarheidsonderzoek zou eind 2017 gereed zijn. Kan de portefeuillehouder al iets
zeggen over de status van dit haalbaarheidsonderzoek?
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Samenwerking binnen de WM
Ondanks het feit dat we al deelnemen aan allerlei samenwerkingsverbanden binnen de regio
Zuid Limburg en de WM voelt het met onze buren soms toch alsof we elkaars rivaal zijn.
Recente brieven en berichten in de media aangaande de oprichting van het
participatiebedrijf maken duidelijk dat samenwerking niet vanzelf sprekend is, daar moet in
geïnvesteerd worden. En we kunnen wel willen samenwerken, anderen moeten dat ook
willen. Het lijkt alsof Stein SG niet begrijpt en andersom SG Stein niet begrijpt, maar we
zullen we het wel samen moeten doen. Hierin ligt een duidelijke taak en
verantwoordelijkheid voor het nieuwe college wat in 2018 aan het werk gaat want hier zal
verder aan gebouwd moeten worden. En laat ik nog maar eens duidelijk aangeven voorzitter
dat een herindeling of grenscorrecties zoals het in SG genoemd wordt wat CDA Stein betreft
niet aan de orde zijn.
Bereikbaarheid gemeente
In de afgelopen periode in het interieur van de entreehal van het gemeentehuis entreehal
aangepast en wordt er alleen nog maar op afspraak gewerkt. Dat is iets waar onze burgers
nog niet helemaal aan gewend zijn waardoor er complimenten uitgedeeld worden maar ook
commentaar geleverd wordt. Met het sluiten van het politiebureau is het de wens van onze
burgemeester dat er een steunpunt ingericht wordt. Een prima voornemen maar het is wel
een slecht signaal dat de zichtbaarheid van de politie steeds minder wordt, iets waar de
criminelen in onze samenleving dankbaar gebruik van maken.
Voor wat betreft de communicatie richting onze burgers vinden wij het jammer dat de
meeste officiële bekendmakingen alleen nog maar middels internet te vinden zijn. Een
aantal zaken worden middels ViaStein en de LOS prima gecommuniceerd en daarbij kunnen
de verantwoordelijke ambtenaren ook rechtstreeks benaderd worden maar
vergunningsaanvragen en dergelijke worden weer niet vermeld en daar moeten onze
burgers maar voor op de website van de gemeente kijken. Wij willen toch voorstellen om dit
weer recht te trekken en dienen hiervoor een amendement in.
Herijking subsidiebeleid
Onlangs is er onrust ontstaan onder de Steinse verenigingen betreffende het feit dat de
subsidie welke ze, in veel gevallen, al vele jaren van de gemeente krijgen gekort zou gaan
worden. Wat onderbelicht blijft is dat de sociale / participatie component belangrijker wordt
waardoor de subsidie helemaal niet zomaar gekort gaat worden. 1 van de spelregels is
namelijk dat het budget niet mag krimpen en het is zo dat er wel eens een situatie kan
ontstaan dat er zelfs meer budget nodig is als de verenigingen het participatiedeel goed
oppakken. Tijdens de raadsbehandeling van de herijking zullen we pleiten voor duidelijke
communicatie naar de verenigingen toe.
Steinerbos
Sinds het instellen van de RvC en de nieuwe directeur is het een stuk rustiger rond het
Steinerbos. Maar dat komt natuurlijk ook doordat we als raad geen inzicht meer hebben in
de financiële situatie. Tijdens de raadsconferentie binnenkort waar het bedrijfsplan wordt
gepresenteerd zullen we vernemen wat de verdere plannen van de Steinerbosdirectie zijn.
Dan zullen we ook de discussie welke nu heerst over de openingstijden in de winterperiode
aan de orde stellen. Want we begrijpen dat daar de nodige ergernis over heerst onder onze
burgers.
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Lokale heffingen / belastingen
CDA is van mening dat lokale lasten niet automatisch elk jaar met 2% mogen stijgen. Dit zijn
inkomsten voor de gemeente Stein en we pleiten ook voor een sluitende begroting zonder
uitnamen uit onze reserves maar dit automatisme willen we voor de komende
bestuursperiode op de agenda gaan zetten. Als je je als een woongemeente profileert dat
moet je ook naar lokale heffingen kijken en zorgen dat deze interessant blijven voor onze
bestaande en potentiele nieuwe inwoners en starters. In de regio WM staan we op de 2 e
plek en we zitten sowieso al ruim boven het Limburgs gemiddelde. Daar mag wat CDA
betreft iets aan gedaan worden. En dat gaat niet van vandaag op morgen, dat realiseren we
ons ook voorzitter.
Communicatie
De communicatie adviseur van de gemeente heeft ons als fractievoorzitters alweer een
aantal maanden geleden benaderd om ons beeld en mening over het reilen en zeilen
betreffende de gemeente te delen. We lezen in de begroting dat er van alles gaande is op
communicatiegebied en dat ook in relatie tot dienstverlening. Wat CDA betreft kan en moet
de branding/profilering van de gemeente Stein in relatie tot ondernemers en aantal
inwoners beter. We zijn op weg maar de afstand naar onze burgers toe moet kleiner
worden. Er zijn allerlei mogelijkheden zoals een digitale nieuwsbrief, social media, website
etc. Niet alleen in digitale vorm maar ook op papier want niet alle inwoners van de
gemeente Stein hebben de beschikking over internet en zijn er zeker niet de hele dag mee
bezig. Want ons betreft hoeft dat niet te wachten op een nieuw visiedocument op
communicatie. Daar moet je gewoon alvast mee starten. Ook vanuit de werkgroepen van de
DOP’s is behoefte aan een digitaal platform, een z.g. paraplu website, welke alle DOPS’s linkt
aan de gemeentelijke website. Dat versterkt alleen maar de samenwerking. Ook de
tijdstippen wanneer de openbare raadsvergaderingen plaatsvinden zijn onduidelijk voor
onze burgers en mogen beter gecommuniceerd worden.
Veiligheid
Wat betreft de veiligheid in onze gemeente is er ook van alles gaande voorzitter. We zijn blij
dat de fietsverbinding tussen Meers en Stein in het komende jaar wordt aangepakt. Daar
hebben we ons als CDA hard voor gemaakt en gezien het feit dat het zware vrachtverkeer
door het centrum van Stein zal blijven rijden is dat fietspad hard nodig. We zien overigens
dat zwaar vrachtverkeer zich ook buiten de bekende straten een weg zoekt, een
ontwikkeling welke we niet moeten willen voorzitter.
Betreffende de inzet van onze mobiele camera en het zichtbaar aanwezig zijn en handhaven
van de BOA’s (en dan voor de echt belangrijke zaken) zijn er voldoende redenen zoals b.v.
bekende locaties waar drugs gedealed worden, veel inbraken in Elsloo, de recente
problemen in de Odalaan te Urmond waar inbraken en het leksteken van autobanden
regelmatig voorkomen. Het kan zijn dat het te maken heeft met de capaciteit van de politie
maar als inwoners de pers gaan benaderen om aandacht voor hun problemen te krijgen dan
schieten we als gemeentebestuur tekort voorzitter.
We zijn ook van mening dat de wijkagenten meer zichtbaar moeten zijn want we horen toch
te vaak van onze burgers dat de wijkagenten onvoldoende aanwezig zijn en onbereikbaar
zijn om aangifte te kunnen doen.
Voor de dagelijkse overlast bij het buurtcentrum in Nieuwdorp zal ook op korte termijn een
oplossing geboden moeten worden. Kapot gegooide glazen flessen, wietzakjes en overig
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afval wordt op de straat, stoep en speeltuin gegooid waar dagelijks kinderen spelen. Met alle
mogelijke gevolgen van dien.
En als laatst maar niet als least inzake dit onderwerp wil ik de verkeerssituatie aan de
Heerstraat Centrum tussen de Grous en de Moutheuvel aan de orde stellen voorzitter. We
krijgen van vele omwonenden te horen dat het veilig oversteken regelmatig in het gedrang
komt en met name de scooterrijders trekken zich nergens iets van aan en presteren het ook
nog om een grote mond op te zetten of erger als het oversteken niet snel genoeg gaat. Het
zou goed zijn voor het veiligheidsgevoel van de omwonenden als hier iets aan gedaan wordt.
Wat CDA betreft gaat de gemeente streng handhaven als de verkeersregels behorende bij
het woonerf niet nageleefd worden en wij verzoeken u dan ook om met de omwonenden in
gesprek te gaan over de situatie en te inventariseren wat de klachten zijn en wat de
omwonenden zelf als een mogelijke oplossing zien.
Verkiezingen maart 2018
Ik ben blij met het inwerkprogramma dat de nieuwe raad aangeboden zal worden. Ik heb
hier in de beginperiode van deze bestuursperiode al eens de aandacht op gevestigd en ik
ben blij dat het eindelijk gaat gebeuren. Ik ga er wel van uit dat het inwerkprogramma niet
alleen bestaat uit uitleg over ons raadsinformatiesysteem maar vooral ook over lopende
zaken, besluiten, moties/initiatiefvoorstellen etc.
Voorzitter, er zijn in onze veel zaken gerealiseerd de afgelopen 4 jaren en de tijd is
ontoereikend om ze allemaal op te noemen maar wil op deze plek wel aangeven dat we als
CDA trots zijn dat we daaraan hebben kunnen bijdragen. Daarvoor zit je in de politiek. En
uiteraard willen we daarmee doorgaan want het werk is nooit af.
En daarmee ben ik aan het einde van mijn betoog aangekomen voorzitter.
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