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Algemene beschouwingen Heerlen d.d. 8 en 9 
november 2017:  Bijdrage D66 in de 2e termijn  
 
 
   
“Hoog aan de wind blijven koersen”  

 
 
Voorzitter, 

 
Gisteren in de eerste termijn van deze algemene beschouwingen heb ik de 
kijk van D66 verwoord op deze begroting, zowel op de financiële begroting 
als op de programmabegroting.   
 
Voor alle duidelijkheid, de begroting zullen wij goedkeuren, omdat het 
College er in onze ogen weer meer dan voldoende in geslaagd is, ondanks 
bezuinigingen van € 8,4 miljoen en enige tegenwind, een meerjarig 
sluitende begroting op te leveren en het MBP uit te voeren. Wij liggen dus 
wat ons betreft als coalitie nog steeds op koers, maar varen wel hoog aan 
de wind! 
 
Dat wil zeggen dat onze financiële buffers grotendeels verbruikt lijken, wij 
wellicht nog enige tegenvallers in het vooruitzicht kunnen zien en wij dus tot 
het uiterste moeten gaan om onze ambities te realiseren.  
 
Gistermiddag in de eerste termijn van het College hebben wij echter veel 
positieve zaken gehoord, die ons verdere gesterkt hebben in het geloof in 
deze coalitie. Enkele wapenfeiten op rij: 
 
• De leegstand van winkels  in Heerlen daalt (van 14 naar 11 % in 2017,  
    volgens Locatus). 
• Dit geldt ook voor kantoren (van de 66.000 m2 leegstand verwacht men  
    2/3 te kunnen invullen, transformeren of slopen. 
• Streetwise heeft 35 nieuwe ondernemers opgeleverd. 
• Met de verkoop van grond op onze bedrijfsterreinen Avantis en Trilandis   
   gaat het zodanig dat er zelfs een tekort aan bedrijventerreinen verwacht 
   wordt.  
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• Een en ander heeft tot zo’n 1000 extra arbeidsplaatsen geleid de laatste 
   5 jaar. 
• Er zijn zo’n 1700 mensen uit de bijstand naar de arbeidsmarkt herleid. 
• Voor het te realiseren mijnmuseum is toch al een substantieel bedrag 
    beschikbaar (3 van de 4 miljoen euro). 
• Een daling van de jeugdwerkloosheid met 10%. 
• Positieve rapportcijfers gisteren van onze burgers m.b.t. de ervaren 
    zorg. Zo bleek uit het tweede Clientervaringsonderzoek WMO 
    2015. Een 7,9 voor de communicatie en een 8 voor de ervaren zorg. 
 
En ga zo maar door. 

 
Wat onze wensen en daarmee moties en amendement betreft; ons 
amendement, samen met de VVD, m.b.t. het terugsluizen van de begrote 
gelden t.b.v. het “inrichten van een speelplaats en terrein aan de Aarweg” 
(blz 41) naar de reserve Onderwijshuisvesting, kunnen wij intrekken. 
Wethouder Clemens heeft immers in de eerste termijn toegezegd het 
bedrag van € 284.000 in de Zomernota te bestemmen voor het inrichten 
van en speelplaats op de nieuwe locatie van basisschool Tarcisius en de 
genoemde huidige locatie Aarweg los te laten. Daarmee gaat het niet terug 
naar de genoemde reserve maar blijft het gelabeld aan de nieuwbouw. 
Ongeacht de te kiezen locatie. 
 
Onze motie m.b.t. de gemeenschapshuizen, ook weer samen met de VVD,  
heeft wethouder Van Zutphen gisteren omarmd dus daarvan  zien wij de 
stemming met vertrouwen tegemoet. Nogmaals, ondanks het feit dat het 
gemeenschapshuis van Welten de aanleiding is, heeft deze motie 
betrekking op alle wijken in Heerlen. 
 
Ook t.a.v. onze motie m.b.t. het upgraden van de groenvoorzieningen zijn 
wij optimistisch. In coalitieverband ingediend. Wij vragen immers alleen 
specificatie van de te verwachten kosten van het op een hoger 
onderhoudsniveau brengen (A) dan het huidige (B), dat als feitelijk onder de 
maat wordt gezien.  
 
Ook onze motie, ook weer vanuit de hele coalitie ingediend,  waarin wij het 
College vragen een investeringsagenda op te stellen, met het oog op de 
door de Provincie toegezegde gelden in geval van een fusie met Landgraaf, 
handhaven wij en dienen deze in aangepaste vorm opnieuw in. 
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Dit ondanks het feit dat wethouder Van Zutphen dit strategisch niet handig 
vindt. In de aangepaste versie geven wij het College meer tijd, in afwachting 
van het besluit van de Raad van State, en leggen wij er de nadruk op dat de 
gespecificeerde en onderbouwde investeringsagenda tot stand komt in 
samenwerking tussen Raad en College. In de vorige motie werd het 
College opdragen deze op te stellen.  
 
Deze investeringsagenda zien wij dan ook als het resultaat van overleg in 
de betreffende commissie tussen het College en de diverse fracties, waarbij 
deze onze belangrijkste ambities en projecten laat zien die wij t.z.t. in de 
fusiegemeente willen realiseren. Landgraaf zal opgeroepen worden hier bij 
aan te sluiten zodat een geïntegreerde lijst met projecten en bedragen tot 
stand kan komen en aangeboden gaat worden aan de Provincie. 
 
Uit de begroting en de eerste termijn gisteren bleken er volop ambities te 
zijn, terwijl de middelen beperkt zijn. Zo kan de upgrading van onze 
groenvoorziening en gemeenschapshuizen bijvoorbeeld deel gaan 
uitmaken van de voorgelegde investeringsagenda, maar ook het 
ontbrekende bedrag voor het mijnmuseum en het samen met Landgraaf te 
realiseren zwembad. Zo kunnen wij, ondanks te verwachten tegenwind in 
de vorm van tegenvallers en noodzakelijke extra bezuinigingen, op koers 
blijven en het maximale proberen te bereiken voor onze burgers en 
kinderen. Hoog aan de wind dus, in zeiljargon! 
 
Dank u, voorzitter. Tot zover onze bijdrage in de tweede termijn.   
 
 
 
Jan Bertholet 
Namens D66 Heerlen  
   
 


