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Algemeen Beschouwingen 2013: 
 
Als je 8e op een rij bent is het moeilijk niet te dubbelen met anderen maar toch start ik, net als velen voor 
mij, met de complementen aan de schrijvers van de begroting.  
In de junivergadering was het immers mijn fractie die geklaagd heeft over de leesbaarheid. 
 
In deze Algemene Beschouwingen zal de PvdA zich richten op een aantal onderwerpen uit de voorliggende 
begroting. 
 
Binnen het hoofdstuk “Bevolking en bestuur” wil ik enkele opmerkingen maken over de vormen van onze 
communicatie met de inwoners.  
Zo vind ik dat de gemeentelijke website een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt en een informatief, 
dienstverlenend en dynamisch instrument geworden is. 
De communicatie via het Waekblaad mag nog eens kritisch bekeken worden. Sommige publicaties móeten 
nu eenmaal schriftelijk maar er staan ook items bij die er niet echt toe doen of die wellicht ook via de 
website te communiceren zouden zijn. 
Heel positief ben ik over de informatiebijeenkomsten, voorafgaand aan de start van allerlei RO-projecten in 
de gemeente.  
Ook het gegeven dat omwonenden tijdens de duur van het project kunnen binnenlopen in de 
uitvoerderskeet, is een drempelloze vorm van communicatie die zeer goed gevallen is bij de meeste 
inwoners. Verder horen we over de benaderbaarheid van de wijk- of gebiedsteams ook veel goeds.  
 
Bij het hoofdstuk over Beheer openbare ruimte zou de PvdA graag informatie hebben over de stand van 
zaken omtrent het voormalige rangeerterrein te Susteren.  
Dit is het laatste project van Stichting Landschapspark Susteren. 
Een stukje Susteren met flinke bodemvervuiling wat de aandacht heeft van de Provincie. 
Doordat het gebied van de provincie het “predicaat zilvergroen” heeft gekregen, betekent dit dat de 
Stichting en Natuurmonumenten aanspraak kunnen maken op een beheersubsidie.  
Na de zomervakantie heb ik echter niets meer vernomen hierover en nu zou het me interesseren te weten 
hoe de verder ontwikkelingen zijn, zéker in combinatie met de nieuw aan te leggen snelfietsroute die daar 
vlak naast komt te lopen. 
 
Onderwijs: 
Vanaf 1 augustus 2014 wordt de wet ‘passend onderwijs’ ingevoerd. Voor de scholen houdt dit in dat 
scholen een passende onderwijsplek moeten geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Van onderwijskrachten vernemen we dat het onderwijs er nog niet klaar voor is.  
Als gemeente zijn we o.a. verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs en de huisvesting van de 
andere scholen. Vraag aan de portefeuillehouder of hij deze geluiden herkent, in hoeverre hij 
verschuivingen en/of problemen verwacht binnen het onderwijs n.a.v. de wetswijziging. 
 
Het hoofdstuk Cultuur en Sport (én jeugd zou ik bijna zeggen) is een bijzonder verhaal.  
We hadden een wethouder die zeer betrokken was bij sport.  
Niets mis mee want als we kijken welke kanjers we op sportgebied in onze gemeente hebben, is dat ook 
iets om trots op te zijn. 
Kijken we echter naar de begroting dan zien we heel veel sport en veel minder cultuur.  
We hebben dan wel onze verenigingen maar we hebben op het gebied van jeugd- en jongerenwerk nog 
wel veel te doen.  
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Er staat ergens in de begroting te lezen dat alle activiteiten, evenementen en voorzieningen voor de jeugd 
zoveel mogelijk georganiseerd worden op de vraag ván en mét jonge lui. 
Die “alle activiteiten” blijkt dan het project “talenthouse” te zijn. 
Er is geen lokale cultuurnota en dus hebben we voor de jeugd nog steeds weinig. We hebben bijvoorbeeld 
geen open podium of zo.  
Ik weet, we hebben het zelf zo gewild en er mee ingestemd maar misschien moeten we in de volgende 
periode er toch naar streven. 
 
Voor de PvdA is het hoofdstuk Sociale voorzieningen en werkgelegenheid toch wel het belangrijkste 
onderdeel van de hele begroting, terugkijkend maar ook zeker vooruitkijkend.  
Rijkstaken en provinciale taken zullen worden overgedragen aan de gemeente. 
Veel nieuwe beleidsonderdelen én de uitvoering ervan, komen onder verantwoordelijkheid van de 
gemeente te vallen.  
In de afgelopen periode hebben we hieromtrent een aantal belangrijke nota’s vastgesteld waarvan 
“werken naar vermogen, elk talent aan zet”, een hele belangrijke is.  
De nota gaat over werk en werkgelegenheid. Werk is nog steeds de beste manier om armoede en sociale 
uitsluiting tegen te gaan, dat weten we inmiddels allemaal.  
In het persbericht of de advertentie van verleden week over wethouder Frische, geeft ook hij aan dat een 
baan inkomen betekent en dat inkomen geluk betekent in gezinnen waar het nu soms moeilijk is. Gelukkig 
klopt dit niet helemaal want geld is niet de enige voorwaarde voor geluk. 
Maar werk betekent in elk gevoel dat je kunt meedoen en niet meer aan de kant staat. 
Mede door de economisch moeilijke situatie en het voortduren van de economische crisis, zal de inzet van 
ons allen niet kunnen voorkomen dat er mensen zijn die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen.  
 
Juist daarom is de nota “de cirkel doorbroken” voor de komende jaren erg belangrijk. Hierin zijn 
uitgangspunten, richtlijnen en mogelijkheden van ons minimabeleid vastgelegd. 
De manier waarop middelen verder ingezet zullen worden, is aan de eigen gemeente. Dat is ook goed want 
de gemeenten zijn het beste in staat om hulp te bieden aan mensen die dit nodig hebben. 
In de genoemde nota hebben we o.a. vastgelegd dat de gemeente het erg belangrijk vindt te voorkomen, 
dat kinderen níet kunnen meedoen op school, met sport of op sociaal gebied. 
Indien zij opgroeien in een gezin met een minimuminkomen hebben kinderen recht op een budget van  
€ 175. 
De manier waarop dit bedrag beschikbaar zou worden gesteld, heeft vaker ter discussie gestaan en 
ondanks bezwaren links en rechts, ziet het er tot nu toe naar uit dat de verstrekking verloopt via een 
vouchersysteem. 
Recent heeft de cliëntenraad de gemeente geadviseerd om het participatiebudget voor kinderen, niet te 
verstrekken middels vouchers maar via Stichting Leergeld.  
De PvdA kan die keuze volledig onderstrepen. 
 
Hoe dan ook, wij, de gemeente, maar ook de ander overheden onderkennen de problemen die kunnen 
ontstaan wanneer men (langdurig) moet leven van een laag inkomen.  
Mede omdat vooral kinderen hiervan ongewild de dupe van zijn, trekt het kabinet meer geld uit voor de 
bestrijding van armoede. Voor 2014 zal dit ongeveer 70 miljoen zijn en in 2015 90 miljoen.  
Deze bedragen zijn structureel en worden toegevoegd aan het gemeentefonds.  
Helaas zijn deze bedragen zijn niet geoormerkt en we kunnen nu niet voorzien waar de nieuwe raad de 
accenten zal leggen en het zou dus zo maar kunnen zijn dat andere bestemmingen voor deze gelden 
worden bedacht. 
De PvdA hecht eraan dat deze gelden ook daadwerkelijk aan armoedebestrijding worden besteed.  
 
We willen daarom een motie inbrengen.  



3 
 

Een soortgelijke motie is door de PvdA van Maasgouw en Weert reeds ingebracht en unaniem 
aangenomen door de verschillende raden. 
In de motie wordt de keuze gemaakt om het extra budget wat naar het gemeentefonds gaat voor 
armoedebestrijding ook daadwerkelijk hieraan te besteden en niet aan de algemene middelen toe te 
voegen of voor andere beleidsdoeleinden te gebruiken.  
Wij roepen op om kinderen tot specifieke doelgroep van het gemeentelijk minimabeleid te maken.  
 
Via de motie roepen we het college op om: 
1. Precies inzichtelijk te maken hoeveel extra middelen de gemeente Echt-Susteren via de algemene 

uitkering uit het gemeentefonds in 2014 en 2015 ontvangt voor de bestrijding van armoede en de raad 
hierover uiterlijk 1 februari 2014 per raadsinformatiebrief te berichten. 

2. Maximaal in te zetten op het bereiken van de doelgroepen van het gemeentelijke minimabeleid. 
3. Voor de uitvoering van het minimabeleid voor de doelgroep kinderen aansluiting te zoeken bij 

bestaande voorbeelden en initiatieven zoals kindpakketten (met bijvoorbeeld de zwemles, 
bibliotheekpas of kleding), ‘handgeld’ voor de sociale wijkteams of de ondersteuning van organisaties 
die zich hier specifiek voor inzetten zoals bijvoorbeeld de lokale afdeling van de Stichting Leergeld. 

 
Het meest belangrijke uit het beleidsterrein Maatschappelijke Voorzieningen is natuurlijk de WMO en de 
kanteling hiervan.  
Van aanbodgericht naar vraaggestuurd.   
Maar het is meer dan alleen de kanteling namelijk de directe verwantschap met de AWBZ, participatiewet 
en jeugdzorg en het lukt mij in mijn 9 minuten écht niet dit nu te bespreken. 
De PvdA wil wel aangeven dat we blij zijn dat de kanteling van  de WMO meermaals in de commissie MV 
toegelicht is geworden.  
Samen met de andere decentralisaties komt de WMO in de komende maanden nog aan de orde tijdens de 
3 raadssessies. Ik hoop dat meerdere raadsleden met mij het belang van deze bijeenkomsten inzien.  
 
Tot zover mijn 1e instantie 


