
                                                        
 
STANDPUNTEN GOB INZAKE DE VOORGELEGDE STELLINGEN  

1. gob is geen voorstander van een herindeling, ook al zouden hierdoor de financiële 

problemen wellicht worden opgelost. Wel ziet gob een oplossingsmogelijkheid d.m.v. 

grenscorrectie (Nieuwstadt, Urmond, Berg aan de Maas en Nattenhoven). Zie ook 

pag. 13 van het verkiezingsprogramma.  

2. gob is het eens met de stelling dat bij belangrijke besluiten de gemeente op verzoek 

van inwoners een referendum moet organiseren. Het initiatief dient van de inwoners 

uit te gaan. Voorts wilt gob dat de gemeente bij belangrijke besluiten een dialoog met 

de inwoners organiseert. Zie ook pag. 14 van het verkiezingsprogramma.  

3. gob is het niet eens met de stelling dat ambtenaren in leegstaande kantoren moeten 

worden geplaatst, in plaats van in de geplande nieuwbouw. gob vindt het belangrijk 

dat de ambtelijke en bestuurlijke organisatie is ondergebracht in een goed geoutilleerd 

gebouw. Al sinds de herindeling 1-1-2001 is de gemeentelijke organisatie 

ondergebracht in diverse gebouwen verspreid over de gehele gemeente. Ten 

behoeve van de samenwerking tussen afdelingen en personen, zijn diverse 

overleggen en contacten vereist en door verspreid liggende locaties gaat er veel tijd 

verloren aan reistijd. Hierdoor kan er niet efficiënt gewerkt worden. Dit en de slechte 

toestand van diverse gebouwen noodzaakt 17 jaar na de herindeling tot vernieuwde 

huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Zie ook pag. 13 van het 

verkiezingsprogramma.  

4. gob is het eens met de stelling dat in plaats van dure koopwoningen, meer goedkope 

huurwoning gebouwd moeten worden en wil dat er een onderzoek komt naar de 

behoefte aan goedkope huurwoning en verspreid over de gehele gemeente. Zie ook 

pag. 13 van het verkiezingsprogramma.   

5. gob is het niet eens met de stelling dat er een extra subsidieregeling komt voor het 

aanpassen van eigen woning, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. 

Immers dit zit al in de WMO-aanpak bij urgente zaken. Doorstroming t.b.v. 

hulpbehoevenden is noodzakelijk. Wel is gob voorstander om in het kader van 

bouwvoorschriften belemmeringen weg te nemen. Zie ook pag. 3 van het 

verkiezingsprogramma.  

6. gob is het niet eens met de stelling dat het Poppodium Volt zelfstandig moet zijn, 

maar wel dient Volt een zelfstandige positie binnen het cultuurbedrijf te krijgen en dit 

dient na enige tijd te worden geëvalueerd. Zie ook pag. 8 van het 

verkiezingsprogramma.  

7. gob is het eens met de stelling dat de gemeente mag bezuinigen op kunst en cultuur, 

immers de raad heeft i.h.k.v. de begroting al besloten tot een bezuiniging van 1 

miljoen. Zie ook begroting 2018.  

8. gob heeft een neutraal standpunt aangaande het bouwen van een nieuwe moskee in 

Sittard-Geleen. Dit is thans niet aan de orde en heeft een relatie met het in de 

grondwet vastgelegde recht van vrijheid van godsdienst. Zie de grondwet.  



                                                        
 
9. gob is het eens met de stelling dat bij de verdeling van cultuursubsidies Limburgse 

volkscultuur voorrang krijgt. De Limburgse volkscultuur dient een positieve benadering 

te krijgen.  Zie ook pag. 8 van het verkiezingsprogramma.  

10. gob is het eens met de stelling dat er meer evenementen moeten komen buiten het 

centrum van Sittard. Fractiestandpunt en conform raadsbesluit.  

11. gob is het niet eens met de stelling dat de lokale belastingen omlaag moeten, ook als 

dit ten koste gaat van de gemeentelijke voorzieningen. Dit zou namelijk kunnen 

betekenen, minder geld voor het onderhoud van de straten, trottoirs, 

groenvoorziening, subsidiëring van verenigingen, gemeenschapshuizen, zwembaden, 

sportaccommodaties etc. gob is wel voorstander van een terughoudend 

belastingbeleid. Zie ook pag. 13 van het verkiezingsprogramma.  

12. gob is het niet eens met de stelling om alleen nog in de stadscentra nieuwe winkels 

toe te staan, om de winkelgebieden in Sittard-Geleen aantrekkelijker te maken, maar 

binnen de bestaande bestemmingen in alle (wijk) winkelcentra. Zie ook pag. 10 van 

het verkiezingsprogramma.  

13. gob is het eens met de stelling dat Brightlands Campus mag uitbreiden, ook al gaat 

dat ten koste van groen. Echter met in acht name van de leefbaarheid. Zie ook pag. 

10 van het verkiezingsprogramma.  

14. gob is het niet eens met de stelling dat het geld ongelijk verdeeld is over de 

verschillende stadsdelen. Niet het verdelen over de stadsdelen dient een 

uitgangspunt te zijn, maar de gemeentelijk prioriteiten en de wijkaanpak voor de 

diverse wijken en dorpen. Zie ook pag. 2 van het verkiezingsprogramma.  

15. gob is het eens met de stelling dat in Sittard-Geleen windmolens mogen komen, maar 

kiest daarnaast voor een integrale aanpak, zoals verduurzaming van bebouwde 

omgeving, mobiliteit, energiebesparing bij bedrijven etc. Zie ook pag. 11 van het 

verkiezingsprogramma.  

16. gob is het eens met de stelling dat de gemeente meer moet investeren in laadpalen 

voor elektrische auto’s, maar kiest daarnaast voor een integrale aanpak, zoals 

verduurzaming van bebouwde omgeving, mobiliteit, energiebesparing bij bedrijven 

etc. Zie ook pag. 11 van het verkiezingsprogramma.  

17. gob is het eens met de stelling dat mensen die zonnepanelen willen plaatsen subsidie 

moeten krijgen van de gemeente. Stimulering is een goede zaak, maar hoeft niet altijd 

d.m.v. subsidiëring. Gob kiest voor een integrale aanpak, zoals verduurzaming van 

gebouwen omgeving, mobiliteit, energiebesparing bij bedrijven etc. Zie ook pag. 11 

van het verkiezingsprogramma.  

18. gob is het eens met de stelling dat de gemeente zich moet verzetten tegen 

(openblijven) van de kerncentrale Tihange (België). Hierover is al een raadsbesluit 

genomen. Fractiestandpunt en conform raadsbesluit.  



                                                        
 
19. gob is het niet eens met de stelling dat de gemeente Sittard-Geleen meer geld moet 

uittrekken om ervoor te zorgen dat nieuwkomers Nederlands leren. Het betreft hier 

landelijk beleid. De raad heeft een besluit genomen dat, daar waar het rijk als 

verantwoordelijke onvoldoende geld beschikbaar stelt, we dit als gemeente niet gaan 

bijleggen. Fractiestandpunt en conform gemeentelijk beleid.  

20. gob heeft een neutraal standpunt aangaande de stelling dat in gemeente Sittard-

Geleen geen asielcentrum mag komen. Dit is thans niet aan de orde en als de nood 

aan de man komt zullen we als gemeente verplicht zijn hierover de discussie te 

voeren en een afweging te maken. Fractie standpunt.  

21. gob is het niet eens met de stelling dat de gemeente moet meebetalen aan gezond 

eten op middelbare scholen. We vinden dat de gemeente wel moet stimuleren, maar 

niet meebetalen. Zie ook pag. 4/5 van het verkiezingsprogramma.  

22. gob is het eens met de stelling dat van inwoners met een bijstandsuitkering een 

verplichte tegenprestatie mag worden gevraagd. Iedereen doet mee naar vermogen. 

Zie ook pag. 3/14 van het verkiezingsprogramma.  

23. gob is het helemaal niet eens met de stelling dat de gemeente moet experimenteren 

met het basisinkomen. Fractiestandpunt.  

24. gob is het eens met de stelling dat de gemeente geld moet uittrekken voor een 

vrijwilligersvergoeding. Vrijwilligerswerk moet gestimuleerd worden. Zie ook pag. 5 

van het verkiezingsprogramma.  

25. gob is het helemaal eens met de stelling dat alle recreatieve zwembaden moeten 

openblijven, ook als de gemeente daaraan moet bijbetalen. gob heeft ingestemd met 

het voorgenomen besluit van een centrale sportvoorziening Glanerbrook, i.p.v. op de 

sportzone vanwege de al bij Glanerbrook voorziening op het gebied van zwemwater, 

wielerbaan en ijsbaan. gob is echter in het voorgenomen besluit akkoord gegaan met 

het beëindigen van subsidieovereenkomst voor de zwemvoorziening voor 

Glanerbrook, Het Anker en De Hateboer. Echter heeft gob ervoor gezorgd, dat in het 

raadsbesluit is opgenomen, dat er een onderzoek komt naar het behoud van de 

zwemvoorziening in het Anker en De Hateboer én gob heeft in de raadsvergadering 

bij de besluitvorming nadrukkelijk aangegeven er voorstander van te zijn om daar 

gemeentelijk subsidiegeld voor beschikbaar te blijven stellen. Dit is afhankelijk van de 

toekomstige bestendigheid van deze zwemvoorzieningen. Fractiestandpunt, conform 

inbreng in het raadsdebat, zie ook pag. 8 van het verkiezingsprogramma.  

26. gob is het eens met de stelling dat de 400 meter schaatsbaan Glanerbrook moet 

blijven, ook als dit gemeentelijk geld kost. Dit zit in voornoemd voorgenomen besluit 

opgenomen, in afwachting van extra geld van de provincie voor de nieuwe 333 

meterbaan dient tijdelijk 400 meter baan te blijven. Conform inbreng in het raadsdebat 

en zie ook pag. 8 van het verkiezingsprogramma.  



                                                        
 
27. gob is het niet eens met de stelling dat in Sittard-Geleen gereguleerde wietteelt moet 

worden toegestaan. Een dergelijke regulering dient op landelijk niveau en niet per 

gemeente plaats te vinden. Fractie standpunt.  

28. gob is het helemaal niet eens met de stelling dat, om de straathandel tegen te gaan, 

buitenlanders ook wiet kunnen kopen in de coffeeshops in Sittard-Geleen. We zijn 

voor het handhaven aangaande het I-criterium. Verkoop aan buitenlanders heeft een 

aantrekkende werking van buitenlanders. Fractiestandpunt.  

29. gob is het eens met de stelling dat er meer cameratoezicht moet komen, ook al gaat 

dit ten koste van de privacy. Echter bij cruciale locaties in de centra. Zie pag. 4 van 

het verkiezingsprogramma.  

30. gob is het eens met de stelling om de gebruikers een bijdrage te laten betalen, om zo 

de bewaakte fietsenstallingen in het centrum open te houden.  Dit is dus 

bespreekbaar. Fractiestandpunt.  

31. gob is het helemaal niet eens met de stelling dat parkeren gratis moet worden, ook al 

kost het de gemeente geld. Bij gratis parkeren zullen de gemeentelijke kosten inzake 

het parkeren met ander gemeentelijk geld gedekt moeten worden. Dit geld is echter 

hard nodig voor bijvoorbeeld sociale voorzieningen voor o.a. ouderen en/of zieke 

mensen, onderhoud openbare ruimte etc. Een andere optie om de 4 miljoen van het 

niet heffen van het parkeergeld te dekken, is het verhogen van de OZB. De 4 miljoen 

delen door 40.000 (woningen in SG), betekent € 100,- verhoging van de OZB per 

woning. Hoeveel inwoners betalen € 100,- per jaar aan parkeergeld? Het parkeergeld 

dient gelijkgetrokken te worden met het gemiddelde van de grote Limburgse 

gemeenten. Fractiestandpunt,  

32. gob is het eens met de stelling dat de gemeente actief het autogebruik van inwoners 

moet terugdringen. We zijn voorstander van een mobiliteitsplan per wijk. Zie pag. 12 

van het verkiezingsprogramma.  

33. gob is het niet eens met de stelling dat inwoners met een laag inkomen geen bijdrage 

voor de huishoudelijke hulp moeten betalen, ook als dit de gemeente geld kost. 

Hiervoor is een landelijke regeling die uitgevoerd wordt door het CAK. Fractie 

standpunt.  

  

  


