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Inleiding

In dit verslag informeren wij u over de uitkomst van de 
vierde informatieronde en het vervolgproces. Tijdens 
de vierde informatieronde zijn verdiepende gesprekken 
gevoerd met GroenLinks/PvdA. Dit om te komen tot een 
verbreding van de coalitie. Het streven was om te komen 
tot een zo breed mogelijke coalitie in de gemeenteraad. 
De verdiepende gesprekken zijn gevoerd met de intentie 
te onderzoeken of de partijen samen konden komen 
tot een uitvoeringsprogramma 2022-2026. Tijdens 
deze gesprekken is ook gesproken over het herstel van 
vertrouwen in elkaar.

Gesprekken

GROENLINKS/PVDA
Met GroenLinks/PvdA zijn drie gesprekken gevoerd. Insteek 
van de gesprekken was drieledig: informatieoverdracht 
voor een gelijk informatieniveau, organisatorische 
capaciteit van de gemeentelijke organisatie in Sittard-
Geleen, inhoudelijke verkenning van dossiers en 
standpunten en het herstel van het onderlinge vertrouwen. 
Dat gebeurde op 15, 16 en 21 juni.
 
Op 15 juni heeft de directie van de Gemeente Sittard-
Geleen, op uitnodiging van gob en CDA een toelichting 
gegeven op de gemeentefinanciën en ontwikkelingen, die 
effect hebben op de uitvoeringskracht en slagkracht van 
de gemeente Sittard-Geleen. Dit om inzicht te geven in 
strategische ruimte die er is om de ambities van het -nog 
op te stellen- uitvoeringsprogramma in het perspectief 
te plaatsen van de financiële- en organisatorische 
mogelijkheden. Wendbaar, weerbaar en haalbaar was 
daarbij het devies. Na de presentatie hebben gob, CDA en 
GroenLinks/PvdA gesproken over vertrouwen. 

Op 16 juni is door de partijen verder gesproken over 
dossiers. De keuze is gemaakt om daarbij eerst te 
spreken over de dossiers waar de standpunten tussen 
de informerende partijen en GroenLinks/PvdA het meest 
uit elkaar leken te liggen. Zo is onder andere gesproken 

over de ontwikkeling van de ESCS-locatie, manege 
Lahrstraat en de uitbreiding van de Chemelot-campus. 
Ook is stilgestaan bij de uitdagingen die er liggen op het 
gebied van de energietransitie en het klimaat. Uitkomst 
van het gesprek was dat partijen met hun fracties zouden 
spreken over de wijze waarop verschil van inzichten 
zouden kunnen worden overbrugd. Dit verschil van 
inzicht had betrekking op het maken van afspraken als 
coalitiepartijen over deze belangrijke dossiers en met 
name de ESCS-locatie. 

 
Op 21 juni is verder gesproken. Tijdens dat overleg is 
terugkoppeling gegeven van de gesprekken met de fracties 
van met name gob en het CDA. Beiden partijen hebben 
aangegeven waarde te hechten aan afspraken ten aanzien 
van het ESCS-dossier. Dit gegeven en het feit dat een 
voorstel over de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van 
de ESCS-locatie naar de ronde is gestuurd ter opiniërende 
bespreking, zorgde ervoor dat partijen vooral het gesprek 
hebben gevoerd over gelijkwaardigheid. Daaruit bleek al 
snel een fundamenteel verschil van inzicht te bestaan op 
de gang van zaken rondom het uitstappen van GroenLinks 
uit de vorige coalitie en de betekenis daarvan op de te 
voeren onderhandelingen. Hierop heeft GroenLinks/PvdA 
aangegeven de onderhandelingen te stoppen. gob en CDA 
hebben nog het aanbod gedaan voor bedenktijd; ook dat 
aanbod is afgewezen. 

PVV
Nadat de onderhandelingen met GroenLinks/PvdA zijn 
stopgezet, hebben de fracties van gob en het CDA overleg 
gevoerd over het vervolg. De PVV heeft in de derde 
informatieronde aangegeven het verloop van het proces af 
te wachten en bereid te zijn de gesprekken tot verbreding 
van de coalitie weer op te pakken. De informerende 
partijen hebben in de afgelopen periode met hun fracties 
gesproken over een verbreding van de coalitie met de PVV. 
Hoewel de PVV heeft verklaard dat landelijke invloeden 
vanuit de PVV niet aan de orde zijn, is de zorg hieromtrent 
bij gob en CDA niet weggenomen. Daarom is de PVV op 23 
juni geïnformeerd dat er geen verdiepende gesprekken 
zullen plaatsvinden. Het staat de PVV vrij om aan te sluiten 
bij het uitvoeringsprogramma. 



Conclusies 

Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken zijn de 
volgende conclusies te trekken:

•  het uitgangspunt om te komen tot een zo breed mogelijke 
coalitie in de gemeenteraad van Sittard-Geleen is door 
het stoppen van de onderhandelingen met GroenLinks/
PvdA niet meer mogelijk;

•  gob en CDA, als grootste partijen uit de bestaande 
coalitie vormen een solide basis voor een 
nieuwe coalitie met twintig zetels. Beide partijen 
beschikken over voldoende stabiliteit, continuïteit en 
bestuurskracht;

•  gob en CDA starten vandaag met het maken van een 
uitvoeringsprogramma; 

•  Dit kan ertoe leiden dat partijen de basiscoalitie willen 
steunen, waardoor alsnog een verbreding van de coalitie 
kan plaatsvinden.

 

Vervolg

gob en CDA starten nu het schrijfproces om te komen tot 
een uitvoeringsprogramma. Het streven blijft om een nieuw 
college te installeren op 14 juli 2022. Dat betekent dat 
begin juli een uitvoeringsprogramma bekend zal worden 
gemaakt. Partijen die aanknopingspunten zien, kunnen 
zich dan in aanloop naar 14 juli aansluiten en de coalitie 
gob en CDA verbreden. 

Indien er vragen zijn over dit proces neem dan gerust 
contact met ons op.
Zorgvuldig, verbindend doorpakken!

SITTARD-GELEEN, 24 JUNI 2022 
gob - Yvonne Salvino, Leon Geilen en Pieter Meekels
CDA - Judith Bühler, Patrick Brouwers en Remco Groenendal


