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Algemene beschouwingen Heerlen - 1e termijn 
8 en 9 november 2017  
 
Hoog aan de wind blijven koersen 
 
Voorzitter, 

 
Zoals de laatst jaren gebruikelijk, zal 
ik het, voordat ik het over de 
begroting zelf ga hebben, eerst kort 
over de lay-out en de structuur van 
de begroting hebben.  
 
Dit jaar zijn wij inmiddels gewend 
aan het nieuwe format  n.a.v. de 
wijzigingen in het BBV. 
 
De structuur en lay-out van de 
begroting zitten inmiddels in de 
volwassenheidsfase en zijn wat ons 
betreft goed; de 3 x W systematiek, 
de weergave  van nieuwe 
investeringen en bezuinigingen per 
kernthema, de IBA-paragraaf, de 
circulaires (wel dit jaar in erratum) 
en de stresstest. Prima. Jammer dat 
het totaaloverzicht van bezuinigingen 
uit de begroting zelf verdwenen is en 
wij dit in het bijlagenboek moeten 
zoeken, maar dat heb ik ook al vorig 
jaar gezegd.  Een verbeterpuntje wat 
ons betreft. Voor het overige, 
chapeau.  
 
Maar nu genoeg over de vorm en 
over naar de financiële begroting zelf 
(en tevens de paragrafen). Want 
daar gaat het natuurlijk in eerste 
instantie om. 
 

Sluitende begroting 
 
De begroting voor 2018 is weer 
precies sluitend, conform de eis van 
de Provincie, ondanks zo’n 8,4 
miljoen aan bezuinigingen, en 
gelukkig ook weer ook alle 
begrotingen voor de jaren  2019  t/m 
2021 zijn meer dan sluitend! Prima.   

 
Ook dit jaar blijft de lokale 
lastenstijging voor de burger beperkt 
tot onder de inflatie en dalen deze 
zelfs weer voor het tweede jaar op rij 
voor meerpersoonshuishoudingen. 
Zij het nu wel marginaal (blz 97). 
 
Ook de ratio weerstandsvermogen 
blijft met een waarde van 0,87 (blz 
99) boven de minimumwaarde van 
0,8 en misschien nog wel het 
belangrijkste, Heerlen blijft het mede 
daardoor weer redelijk doen volgens 
de financiële stress test voor 
gemeenten (blz 149 ev). In feite, 
wat ons betreft, wederom de 
belangrijkste conclusie van deze 
financiële begroting ! Er zijn immers 
dit jaar t.o.v. vorig jaar geen 
spectaculaire veranderingen waar te 
nemen daarin. 
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Toch zorgen voor nabije toekomst 
 
Maar wij delen de zorgen van het 
College m.b.t. de toekomst. Nu is 
het wel zo dat wat de nabije 
toekomst betreft wij op dit moment 
nog in onzekerheid verkeren m.b.t. 
de vraag of en zo ja wanneer wij 
fuseren met Landgraaf, maar los 
daarvan, de gemeenten in Nederland 
profiteren nog onvoldoende van het 
opleven van de Nederlandse 
economie en lijken nog niet bekomen 
van de financiële gevolgen van de 3 
x D operatie. Zeker een stad als 
Heerlen die t.g.v. de zwakke sociaal-
economische structuur, die uit bijna 
alle beleidsindicatoren blijkt, ook nog 
eens relatief slecht bedeeld wordt, 
waardoor de gevolgen extra groot 
zijn. Daar waar wij vorig jaar in de 
begroting bezuinigingen van € 2,2 
miljoen konden lezen en voor vier 
jaar ongeveer €10 miljoen, is een en 
ander nu toegenomen naar €8,4 
miljoen aan bezuinigingen voor 2018 
respectievelijk ongeveer €27 miljoen 
voor de komende vier jaar. 
Nogmaals, zorgelijk in onze ogen. 
 
Investeringsagenda 
 
We moeten de buikriem verder 
aantrekken en de fusie met 
Landgraaf zal hopelijk de verwachte 
kostenvoordelen en toegezegde 
gelden vanuit de Provincie t.b.v. de 
investeringsagenda opleveren. In 
Landgraaf heeft de oppositie al een 
gespecificeerd en onderbouwd 
verlanglijstje opgesteld. Wij kunnen 
hopelijk ook geld extra tegemoet 
zien voor onze ambities, die er te 
over zijn. Ik wil dan ook ons College 
hierbij oproepen dat zo spoedig als 
maar mogelijk is, maar uiterlijk 1 
januari 2018, ook voor Heerlen te 
doen. Om dat extra kracht bij te 

zetten zal ik daarvoor een motie 
indienen. 

 
Wellicht ook dat het nieuwe kabinet 
de vorige week aangekondigde 
plannen van VNO-NCW omarmt om 
zo’n € 200 miljoen te investeren in 
binnensteden van grensgemeenten. 
Aangezien wij onze plannen met ons 
stadscentrum goed uitgewerkt 
hebben in ons Bidboek Urban 
Heerlen, zou dat reden voor enig 
optimisme mogen zijn, Maar goed, 
zo ver is het nog niet. 
 
Programmabegroting 
 
En daarmee ben ik in feite al 
gekomen bij de programmabegroting 
2018, want als het gaat om de 
meerwaarde van een bestuurlijke 
fusie, waar het overgrote deel van de 
Heerlense Raad reikhalzend naar uit 
kijkt, ook natuurlijk D66, gaat het al 
over het eerste programma en 
kernthema Bestuurskracht.   
 

 Stadscentrum  
 
Nog steeds is daar in de eerste 
plaats de zorg over ons 
stadscentrum. ondanks enkele 
positieve recente ontwikkelingen, 
zoals die in de horeca, de resultaten 
van Streetwise, de opening van TK 
maxx en de aanstaande heropening 
van het oude V&D-pand. Zoals het 
College terecht stelt, is de 
positionering als winkelstad niet 
langer echt geloofwaardig, en 
moeten wij inzetten op de 
ontwikkeling van ‘place to buy’ naar  
‘place to be’ (blz 35), trouw blijvend 
aan het eigenwijze, trendy en 
innovatieve  urban- karakter. De 
smart services campus kan daarbij 
als katalysator  dienen met 
innovaties in horeca-  en retailsector. 
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Heerlen inderdaad als ‘smart services 
city’. Maar ook het Ondernemershuis 
kan daarin een belangrijke rol gaan 
spelen. Vorig jaar heeft D66 daartoe 
een amendement ingediend dat € 
100.000 daar naar toe gesluisd 
heeft. Acquisitie blijft namelijk voor 
D66 een belangrijk beleidsinstrument 
om nieuwe bedrijven te trekken. Niet 
alleen naar de stad, maar ook naar 
onze industrieterreinen. Kan de 
wethouder daar wat meer over kwijt 
dan hetgeen daarover in  de tekst 
staat (blz 35)?  
 
Jammer dat er toch per saldo dit 
jaar nog bezuinigd wordt op het 
kernthema economie (van € 3,3 
miljoen naar €2,5 miljoen. Bron:  
A3- posters 2017 en 2018 ) . Een 
verkeerd signaal in onze beleving!  
 

 Werkgelegenheid en 
participatie 

 
Want natuurlijk is het zo dat Heerlen 
een behoorlijke klus heeft aan het 
wegwerken van sociale 
achterstanden en het in stand 
houden van voorzieningen, ook in 
de wijken, maar een en ander moet 
wel bekostigd kunnen worden en wij 
willen de mensen niet afhankelijk 
houden van uitkeringen. Daarbij 
denken wij als sociaal-liberalen aan 
economische terreinen, zoals 
acquisitie van nieuwe bedrijven 
t.b.v. nieuwe werkgelegenheid, 
maar ook aan onderwijs en het via 
scholing weer aan het werk krijgen 
van mensen in de bijstand 
(participatiebeleid). Zeker nu onze 
motor weer op toeren komt en 
bedrijven als Van der Leegte in Born 
weer veel nieuwe mensen kunnen 
gebruiken. Daarnaast natuurlijk ook 
investeringen in infrastructuur, zoals 
de buitenring en de snelle 

treinverbinding met Aken en last but 
not least investeringen in het hart 
van de nieuwe stad, Parkstad, het 
centrum van voormalig Heerlen.  
 

 Winkels terug naar het 
centrum 

 
Daar floreert de horeca o.a. via de 
diverse evenementen en 
cultuurbeleid, maar zal het 
winkelcentrum zich opnieuw moeten 
uitvinden o.a. via de ideeën uit het 
plan Urban en m.b.v. IBA- en 
Provinciegelden.  
Ook ’t Loon moet daarbij een nieuwe 
bestemming, anders dan 
funshoppen, krijgen. Die winkels 
moet weer het centrum in. Daarbij 
krijgt ook het nieuwe Maankwartier 
een belangrijke rol en moeten wij 
durven te investeren in een filmhuis 
in de Royal, de Nieuwe Nor en in 
een volwaardig mijnmuseum. Buiten 
het centrum natuurlijk ook 
investeren in de stadsdelen, zoals in 
Op de Kamp, Hoensbroek en 
Heerlerheide, met hun eigen 
wijkwinkels. En daar vooral ook de 
grote supermarkt- en 
winkelorganisaties bij betrekken die 
daar geld voor over hebben. 
 

 Buurtvoorzieningen 
 
Voor D66 zijn buurtvoorzieningen 
erg belangrijk, niet alleen winkels 
sportverenigingen en  apotheek, 
maar ook geldautomaten en zelfs 
een gemeenschapshuis, als 
smeltkroes van allerlei wijk- en 
buurtactiviteiten. 
 
Daarom dienen wij samen met de 
VVD een motie in om te verkennen 
wat de mogelijkheden zijn om in 
Welten, waar men een wel erg 
gedateerd gemeenschapshuis heeft, 
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dit gebouw te moderniseren.  
Wellicht met hulp van de provincie, 
die hiervoor inmiddels €1 miljoen 
uitgetrokken heeft. Maar ook dit zou 
een plek op de investeringsagenda 
kunnen krijgen. Toch?   
 
Volgens D66 moet er immers 
geinvesteerd worden in alle wijken 
en stadsdelen en niet alleen in die 
waar de problemen het grootste 
zijn. Ook die motor moet goed 
onderhouden blijven door ook daar 
te investeren in wijkvoorzieningen. 
De Multifuncionele Accommodatie 
Bekkerveld (MAB) heeft dat 
bewezen in Heerlen-Zuid en ook een 
brede maatschappelijke voorziening 
daar voor de Tarcisius zou in onze 
ogen renderen. Concepten die ook 
in het voormalige Landgraaf 
toegepast moeten gaan worden in 
de stadsdelen daar. 
 

 Helaas bezuiniging op 
onderwijs 

 
Jammer dat er dus bezuinigd is op 
onderwijs (van €19,3 miljoen naar 
€18,2 miljoen. Bron:  A3- posters 
2017 en 2018).  Natuurlijk juichen 
wij het aangekondigde onderzoek 
naar de wenselijkheid van integrale 
kindcentra in Heerlen toe (blz 40), 
maar zien anderzijds de 
bezuinigingen en knip op de beurs, 
bijvoorbeeld als het gaat om de 
nieuwbouw Tarcisius ( daar waar 
vorig jaar nog €7,1 miljoen in 
begroting stond, is dat nu alles bij 
elkaar opgeteld € 6,6 miljoen; blz 
41). Jammer, want D66 staat nu 
eenmaal voor goed onderwijs in alle 
wijken en op alle scholen en vindt 
ook dit een verkeerd signaal. Maar 
goed, laten wij maar het onderzoek 
naar de bouwkosten m.b.t. de door 
ons gewenste locatie HTS en de 

zoektocht naar externe middelen 
afwachten.  
 
Overigens, merkwaardig in dat licht 
is de reservering van € 284.000 in 
de begroting (blz 41) voor  
‘inrichting  speelplaats en terrein 
Aarweg’, zoals dat omschreven 
staat. Enigszins prematuur en 
overbodig, zeker als uiteindelijk.  en 
hopelijk voor de genoemde andere 
locatie aan het Bekkerveld gekozen 
gaat worden. Daarom willen wij dat 
via een amendement terugsluizen 
naar de reserve Onderwijshuisves-
ting.   
    

 Sport 
 
Natuurlijk juichen wij ook 
investeringen in sport toe, zoals de 
herinrichting van sportcomplex 
Pronsebroek (nav een D66-motie), 
maar wij moeten niet doorschieten 
met urban sports. Akkoord de 
verlenging van het huurcontract met 
de skatehal wat ons betreft,  maar 
fundament onder onze 
sportinfrastructuur zijn en blijven de 
‘gewone’ sportverenigingen en die 
hebben het al moeilijk genoeg.    
 

 Groenvoorzieningen 
 

Ronduit bezorgd zijn wij t.a.v. de 
kwaliteit en het onderhoud van onze 
groenvoorzieningen .Te meer daar 
het college zelf stelt dat veel 
groenvoorzieningen in de stad 
versleten zijn en daarom aan 
vervanging toe zijn (blz 51) en dat 
het voor de gemeente steeds 
moeilijker wordt om in de openbare 
ruimte een hoog niveau van 
onderhoud te waarborgen en dat dit 
met niveau B onder het gewenste 
niveau ligt (blz 101). Daarom wil 
D66 samen met de andere 



 5 

coalitiepartijen middels een motie 
het College opdragen te 
onderzoeken wat de mogelijkheden 
en de kosten zijn om het huidige 
niveau van groenvoorziening naar 
een categorie hoger (naar A) te 
tillen en tevens dit item op te 
nemen in de op te stellen 
investeringsagenda voor de 
fusiegemeente Landgraaf-Heerlen. 
 

 Het sociale domein 
 

Wat betreft het sociale domein, met 
€ 228 miljoen aan uitgaven (blz 54) 
goed voor zo’n 60% van onze 
gemeentelijke uitgaven, zijn wij blij 
met de mindmap van de RKC, waar 
alle documenten geordend en 
geraadpleegd kunnen worden. De 
laatste versie is van Juni 2017 en 
wij verwachten dat deze weer tijdig 
wordt bijgewerkt.  
 
Voor de jeugdzorg hebben wij een 
tekort, net als vele andere 
gemeenten.  
Wij hebben inmiddels vernomen dat 
de Tweede Kamer op korte termijn  
gaat evalueren hoe het gaat met de 
jeugdzorg in Nederland en daarna 
pas over geld gaat praten. Wij zullen 
dit goed volgen. Maar ondertussen 
moeten wij wel blijven investeren 

aan de voorkant, met inzet van 
praktijkondersteuners bij de 
huisartsen. Prima. Preventieve 
aanpak heeft ook resultaat gebracht 
bij de JOGG-scholen, misschien een 
reden om dit over alle scholen in 
Heerlen uit te rollen. 
 
Ook de ontwikkelingen van Stand By 
en de plannen voor een nieuwe 
inkoop van de jeugdhulp hebben 
onze belangstelling. Wij zullen 
vooral blijven letten op het 
verstrekken van PGB’s en de 
bezuiniging daarop (€600.000), op 
de keuzevrijheid van de cliënten en 
de mogelijkheden van de kleine 
maar kwalitatief zeer goede 
zorgaanbieders binnen onze regio. 

 
Dus er is in onze ogen behoefte aan 
nog meer cijfers, want die hebben 
we als Raad nodig  t.b.v. onze 
controlerende  taak. Maar behalve 
die, is er ook behoefte aan inzicht in 
de tevredenheid en behoeften van 
burgers m.b.t. zorg. Daarom zijn wij 
nieuwsgierig naar de resultaten van 
het aangekondigde 
dienstverleningsonderzoek in het 
sociale domein (blz 53).    
 
Dank u, voorzitter. Tot zover onze 
bijdrage in de eerste termijn.   

 
 
Jan Bertholet 
 
fractievoorzitter D66 Heerlen 
 
 
 
 
 


