
Aan de fractievoorzitters van de  

gemeenteraad van Sittard-Geleen 

Sittard-Geleen, 20 mei 2022 

Betreft: vergelijking verkiezingsprogramma’s aan de Toekomstvisie 2030 

 

Geachte fractievoorzitters, 

gob en CDA hebben in hun tweede verslag van de informerende ronde toegezegd een 
overzicht op te stellen van de verkiezingsprogramma’s van de raadsfracties en dit in 
verbinding te brengen met vier veerkrachten en 35 wensbeelden van de Toekomstvisie 
2030.  

Deze Toekomstvisie 2030 is opgesteld samen met de samenleving. De informerende partijen 
hebben uitgesproken deze Toekomstvisie leidend te laten zijn in de dialoog met de raad en 
de uiteindelijke opstelling van een raadsakkoord.  

gob en CDA hebben de ambtelijke organisatie verzocht om een overzicht op te stellen. Dit 
overzicht dient als achtergrond-document voor de dialoog die plaats vindt tijdens de 
raadsconferentie van 31 mei 2022. Dit overzicht betreft een ordening van de teksten uit uw 
verkiezingsprogramma’s in de vier veerkrachten en 35 wensbeelden uit de Toekomstvisie. 
Het zijn vier documenten met ieder drie verkiezingsprogramma’s.  

gob en CDA realiseren zich dat bij een dergelijke ambtelijke exercitie wellicht keuzes in de 
ordening worden gemaakt die wellicht in de ogen van raadsfracties niet helemaal de juiste 
bedoeling van de teksten uit het verkiezingsprogramma weerspiegelen. Daarom wordt u 
uitgenodigd zienswijzen te geven, zodat die nog kunnen worden verwerkt. Dit met als 
bedoeling de dialoog tijdens de raadsconferentie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Voor de werkbaarheid wordt u uitgenodigd om op woensdag 24 mei tussen 17.00 - 19.30 uur 
op het stadhuis te Geleen met een ambtelijke vertegenwoordiging uw zienswijzen te delen. 
Op die manier kunnen eventuele wijzigingen (direct) goed worden verwerkt. U wordt gebeld 
om een afspraak in te plannen.  

Op dit moment zijn alle partijen nog in beeld om te komen tot een coalitie. De stabiliteit die 
wordt gezocht vergt beweging naar elkaar toe vanuit alle partijen dus ook vanuit gob en 
CDA.  

De ambitie is te komen tot een raadsbreed akkoord, waar partijen zich graag aan willen 
committeren en de basis van gob en CDA willen versterken. In dit proces zijn stabiliteit, 
constructief meedenken en positief kritisch zijn de belangrijkste uitgangspunten. Dat is ons 
streven en dat verdienen de inwoners van Sittard-Geleen. Het vertrouwen in de politiek dient 
hersteld te worden. Dat is een gezamenlijke opdracht voor alle partijen in de raad. Daar 
willen we graag samen verantwoording voor nemen.  

Nog even alle data op een rij: 

24 mei: bespreking overzicht met ambtelijke vertegenwoordiging 

31 mei: raadsconferentie onder begeleiding van Necker en Van Naem, 

             Locatie Rabobank. Tijdstip 17.00 – 22.00 uur. Nadere details volgen 



7 en 8 juni: afspraken met partijen om te komen tot verbreding van de coalitie 

Indien er nog vragen zijn naar aanleiding van dit proces, neem dan gerust contact met ons 
op.  

Zorgvuldig, verbindend doorpakken! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens gob, Yvonne Salvino, Leon Geilen en Pieter Meekels 

Namens CDA, Judith Buhler, Patrick Brouwers en Remco Groenendal 

 

Bijlage: werkdocumenten verkiezingsprogramma’s i.r.t. de veerkrachten uit de Toekomstvisie 
(gob-CDA-Stadspartij, PvdA-GL-D66, FvD-PVV-VVD en LokaalSGB-SPA-PIT).  

 


