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Voorzitter, collega van de Raad en inwoners van Stein hier aanwezig en natuurlijk ook de 
luisteraars en kijkers thuis, welke deze raadsvergadering volgen via de Lokale Omroep Stein. 

Op de eerste plaats willen wij van Steins Belang een woord van dank over brengen aan allen, 
medewerkers en bestuurders, die hebben gewerkt aan de totstandkoming van de 2e 
bestuursrapportage 2017 en de programmabegroting 2018 met het meerjarig perspectief 
voor 2019, 2020 en 2021.                                                                                                                                      
Voornoemde stukken zijn goed leesbaar en zien er goed verzorgd uit. Hiervoor onze dank. 

Vanuit een terugblik naar het afgelopen jaar stellen wij vast dat een groot aantal 
voornemens uit het coalitieakkoord  2016-2018 zijn verwezenlijkt of in uitwerking zijn.                      
De hinder van de economische crisis ligt grotendeels achter ons. Het gaat weer beter met 
Nederland en ook in Stein is dat merkbaar. Maar wij als fractie Steins Belang begrijpen goed, 
door onze contacten met burgers, dat nog lang niet iedereen in onze gemeente die 
verbeteringen ervaart. Er is nog veel werk te doen om onze inwoners te laten voelen dat het 
anders en beter gaat, dat iedereen volwaardig mee kan doen.                                                       
Voor zo ver wij daar lokaal invloed op kunnen uitoefenen zullen wij ons daarvoor blijven 
inzetten.  Wat de lastendruk betreft willen dat Stein een aantrekkelijke gemeente blijft voor 
onze huidige en nieuwe inwoners. Nu het economisch goed gaat met ons land stelt het 
nieuwe regeringsbeleid voor de komende jaren een hogere uitkering uit het gemeentefonds 
in het verschiet, ook voor onze gemeente.  Onze fractie wil, zodra e.e.a. bekend is, daarvan 
iets terug geven aan onze inwoners door de lokale lasten in enig jaar minder te laten stijgen 
dan nu is voorzien.                                                                                                                                                              
Inhoudelijk moet Stein blijven investeren in de doorontwikkeling van een solidaire, 
ondernemende en gevarieerde samenleving. Ook komend jaar moet de nadruk voor het te 
voeren beleid liggen op het faciliteren van de EIGEN KRACHT. Wij moeten ook blijven 
investeren in de dialoog en de verbinding met onze burgers, ons verenigingsleven en de 
maatschappelijke instellingen.                                                                                                             
De begroting 2018 met een doorkijk naar 2021 laat jaarlijks een overschot zien. In de 
begroting 2018 zijn de wensen uit de kadernota 2018 volledig opgenomen. Het positief saldo 
voor de komende jaren ziet er als volgt uit:                                                                                                     
2018 € 130.546,- / 2019 € 369.991,- / 2020 € 274.255,- en voor 2021 € 235.777,-   
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Stein heeft een hoog ambitieniveau, dat geldt ook voor 2018. Voor dat jaar beschikt de gemeente 
over een investeringsvolume van € 15.273.000,-.   Het weerstandsvermogen om financiële risico’s op 
te vangen is ruim voldoende. Zoals blijkt hoeven wij, behoudens echte grote tegenvallers geen greep 
te doen uit de algemene reserve. Wij kunnen dan ook als Steins Belang met gepaste trots melden dat 
wij onze burgers niet hoeven te confronteren  met nieuwe bezuinigingsmaatregelen.                                                                  
Voorzitter, wij herhalen: het gaat goed met Stein, zeker in financiële zin. En daar mogen we met zijn 
allen terecht trots op zijn. 

RECREATIE EN TOERISME 

In 2017 is volop ingezet om Stein qua recreatie en toerisme meer op de kaart te zetten. In 
tegenstelling tot het eerdere plan om te toeristische visie onderdeel uit te laten maken van het 
economisch beleidsplan is er in oktober van dit jaar gekozen voor het opstellen van een toeristische 
visie voor Stein, teneinde de kansen die er liggen op gebied van vrijetijdseconomie voor onze 
gemeente optimaal te benutten. In 2017 is de campagne “Stein stil genieten” van start gegaan en 
deze zal een verder vervolg krijgen in 2018. Voor recreatie en toerisme is structureel € 25.000 extra 
opgenomen. Daar naast zal de toeristische werkgroep “Eine Maaskenjt” haar werkbudget van € 
10.000 blijven inzetten voor de toeristische promotie van Stein, uiteraard ook nu weer in goede 
samenwerking met de VVV Zuid Limburg.                                                                                                         
De voorbereiding voor aanbesteding van de haalbaarheidsstudie voor de brug over de Maas is in 
volle gang evenals de subsidieaanvragen voor deze brug. Ook vanuit België zijn nu de benodigde 
middelen en ambtelijke samenwerking beschikbaar zoals wij begrepen hebben van de 
verantwoordelijke wethouder. Wij zien met belangstelling de uitkomsten van deze  
haalbaarheidsstudie op zo een kort mogelijke termijn tegemoet. 

KUNST EN CULTUUR 

In 2017 is gestart met de inventarisatie van het cultureel erfgoed van onze gemeente en deze zal in 
2018 zijn vervolg krijgen. Inmiddels zijn de resultaten van Elsloo/Catsop en Meers/Maasband bekend 
en deze worden in de beeldvormende vergadering van december middels een presentatie aan onze 
raad worden gepresenteerd. De verbouwingen van de musea zijn afgerond. Ook het project Cultureel 
erfgoed beleid is in 2017 opgestart en wordt het komende jaar verder vervolgd. Financiële middelen 
voor deze niet gering klus zijn echter nog niet in de begroting 2018 opgenomen. Wij zullen hiervoor 
een motie indienen. De werkgroep kleine monumenten blijft zich daar naast inzetten om de 
monumenten in onze gemeente in optimale staat te houden en waar nodig te restaureren. Hiervoor 
ontvangen zij elk jaar een subsidie van € 10000 en dat moet wat ons betreft zo blijven. Kortom 
voorzitter, concluderen wij dat op gebied van kunst en cultuur Stein volop in beweging is. 
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PARTICIPATIEBEDRIJF EN S.W.-BEDRIJF VIXIA 

De voortgang om te komen tot een regionaal participatiebedrijf baart onze fractie grote 
zorgen. Vanuit de briefwisseling tussen de colleges van Sittard-Geleen en Beek richting het 
college van Stein is dit duidelijk geworden.                                                                                                 
Wij zullen als fractie Steins Belang onze verantwoordelijkheid blijven nemen, vooral in het 
belang van de mensen die werkzaam zijn bij Vixia. Het is niet aan de colleges van Sittard-
Geleen en Beek om ons die verantwoordelijkheid af te nemen. Wij laten ons, als gemeente, 
niet weg sturen uit de Gemeenschappelijke Regeling Vixia. Nee, wij blijven de betrokken 
gemeenten aansporen hun energie aan te wenden aan zaken die hard nodig zijn om te 
komen tot een robuust participatiebedrijf voor Stein én de regio. 

Zorg er voor dat met het voorliggende bedrijfsplan en businesscase de integratie van Vixia 
versneld wordt en ontdoe Vixia zo spoedig mogelijk van de molensteen van overtollige 
bedrijfspanden om hun nek. Alleen een nieuwe naam voor het participatiebedrijf kost veel 
geld maar veranderd verder niets. Pak de zaak op zoals we begonnen zijn, een integrale 
aanpak naar een participatiebedrijf voor de regio. Maak daarbij gebruik van de goede 
voorbeelden, de kennis en ervaring die er in meerdere gemeenten is.                                                                                                  
We moeten hoe dan ook blijven meedoen aan de totstandkoming van het participatiebedrijf 
in het belang van de werknemers van Vixia. 
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LOKAAL ONDERWIJS BELEID 

In de kern Elsloo is er op een voortreffelijke wijze gewerkt aan het tot stand brengen van een 
concept “Kindcentrum Aelse” met een school in drie gebouwen.                                                                
De fractie Steins Belang vraagt het college nog aandacht voor de volgende punten:                                
- Het huisvesten van de kind partners – Het optimaliseren van de verkeersveiligheid van de 
schoolroute en de schoolomgeving – En de herbestemming van het leegstaande 
schoolgebouw van Elckerlyc. 

Er is ook goed nieuws voor de basisscholen ook in onze gemeente. Per 1 augustus 2018 
wordt de opheffingsnorm bijgesteld van 143 naar 133 leerlingen zo lezen wij in de 
Staatscourant van 25 oktober jl. Dit betekend dat de scholen in Urmond en Berg verzekerd 
zijn van een langere toekomst.  Voor de kern Stein bestaat door deze maatregel de 
mogelijkheid om de basisscholen Kerensheide en de Maaskei te handhaven. Als fractie Steins 
Belang vinden wij dat eerdere voornemens in goed overleg met ouders, onderwijskoepel en 
betrokken instellingen voor zogenaamde kind centra moeten worden bijgesteld. De 
raadsfractie Steins Belang wil regelmatig geïnformeerd worden over de voortgang.                                                                                                                                                             

ARBEIDSMARKT BELEID 

Onze gemeente werkt nauw samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen om 
invulling te geven aan de z.g. banenafspraak voor Stein en de regio voor wat betreft de 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.                                                                                              
Wij willen bij regelmaat geïnformeerd worden over de voortgang. Dit laatste geldt ook voor 
de zeven banen welke onze gemeente in 2018 gaat invullen. 
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OPENBARE RUIMTE 

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte, zoals nu wordt uitgevoerd, wordt door onze 
inwoners als goed ervaren. Enkele minpuntjes welke om verbetering vragen zijn onzes 
inziens: 

x Onkruid op de trottoirs en in de goten. Dit wordt als storend ervaren. 
x Bevuiling van de trottoirs vanwege de uitwerpselen van honden. Hier zou meer 

toezicht op moeten zijn en handhavend worden opgetreden. 
x Wijkgericht werken in een goede samenwerking tussen de medewerkers van Stein 

Schoon, de Algemene Dienst en de medewerkers van de groenvoorziening Vixia moet 
nog meer bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Stein wil je zien, toch? 

Om deze minpuntjes op te lossen stellen wij voor om de reinigingsrondes uit te breiden van 
4 naar 5 rondes. De kostenpost zal naar onze verwachting dan stijgen met ca. € 20.000.            
Voorzitter, namens de coalitiepartijen zal daartoe een amendement ingediend worden om 
de begroting overeenkomstig te wijzigen.                                                                                                               
Met grote regelmaat voeren o.a. nutsbedrijven werkzaamheden uit waardoor trottoirs en 
gedeelten van de weg moeten worden open gebroken voor het verrichten van herstel 
werkzaamheden bij storingen. Wij constateren dat het wegdek maar vooral de trottoirs lang 
niet altijd in goede en veilige staat worden terug gebracht.                                                                         
Graag zien wij hier een betere controle op om hinder en overlast te voorkomen. 

VOLKSHUISVESTING 

Een ruim voorzieningen aanbod, kindvriendelijke wijken met veilige speelvoorzieningen, 
minimale lastendruk voor onze inwoners….dat is wat wij moeten blijven uitdragen.                            
Stein heeft het.                                                                                                                                                   
Alle mogelijke instrumenten moeten wij blijven inzetten in een tijd dat het economisch weer 
beter gaat. Zo moeten wij starters, jonge gezinnen aantrekken om zich in de gemeente Stein 
te vestigen. Op die wijze willen wij verdere vergrijzing aanpakken, daling van het 
inwonersaantal stoppen en de leegstand in particuliere woningen tegen gaan.                                                          
Jongerenhuisvesting is nog te weinig succesvol voor Stein en moet zeker onze aandacht 
blijven houden. Nog steeds verlaten, ook ouderen met een hoger inkomen, onze gemeente. 
Zij zijn vooral op zoek naar woonruimte in het duurdere segment welke ze in onze gemeente 
te weinig vinden. Steins Belang vraagt daarvoor alle aandacht.                                                                                                              
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VERKEERSVEILIGHEID EN PARKEREN 

Op het gebied van verkeersveiligheid is onze gemeente voortdurend in beweging met 
diverse maatregelen. Weggebruikers welke bij grote regelmaat de maximale snelheden 
overtreden veroorzaken, vooral in woonbuurten, onveilige situaties en overlast.                                  
Als fractie Steins Belang vragen wij om meer controles en meer handhavend op te treden 
tegen deze ergernis zoals dat wordt ervaren.                                                                                                  
Bewoners in het appartementencomplex in het nieuwe centrum van Stein welke een auto 
bezitten ondervinden grote hinder om een parkeerplek te vinden. Vaak gaat het dan om 
senioren met beperkingen die te grote afstanden moeten afleggen om hun auto te parkeren. 
Wij vragen het college grote urgentie te betrachten om te komen tot een oplossing van dit 
probleem. 

BRAMERT NOORD 

Met de verklaring waarom een antwoord op de vraag over kleinschalige bebouwing op 
Bramert Noord zo lang heeft moeten wachten kan onze raadsfractie niet tevreden zijn. Wij 
betreuren het als niet vóór de raadsverkiezingen van 2018 keuzes gemaakt kunnen worden 
voor beperkte bebouwing zoals in het coalitieakkoord is verwoord.                                                          
Een inhaalslag maken om onze wens in te willigen zouden wij ten zeerste op prijs stellen. 
Graag ontvangen wij uw reactie hierop. 

SCHOOLZWEMMEN 

Wij vinden het prettig om, in de beantwoording van onze vraag over het schoolzwemmen, te 
vernemen dat er eind 2017 een meerjarig plan voor schoolzwemmen zal komen. Wij 
wachten met spanning op de uitgezette koers en de daarmee samenhangende planning, 
welke zoals u schrijft: “komende weken duidelijk moet worden”.                                                            
Voorzitter, ook die gegevens zien wij graag met enige spoed tegemoet zodat wij daar voor 
de raadsverkiezing in maart 2018 en ruim voor het schooljaar iets mee kunnen. 
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SUBSIDIEBELEID                                                                                                                                     
Op wens van de raad en tevens vast gelegd in ons coalitieakkoord “Iedereen doet mee” wordt er 
gewerkt aan een nieuw toekomst vast en gemoderniseerd subsidiebeleid. Deze nieuwe 
subsidieregeling moet tot stand komen met inbreng van ideeën vanuit ons actief verenigingsleven. 
Als Steins Belang verwachten wij dat, met de inbreng van vele vrijwilligers uit het verenigingsleven 
tijdens twee voorbereidende bijeenkomsten, dit een succes zal worden.                                                                                                                                                             
De nieuwe subsidieregeling heeft vooral tot doel de activiteiten van de verschillende verenigingen te 
laten aansluiten bij maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Samenwerking tussen verenigingen 
en dingen ondernemen die niet uitsluitend zijn bedoeld voor de eigen leden zijn daarbij speerpunten. 
Dit komt tot uiting doordat er verschillende soorten subsidies per vereniging mogelijk zijn, zo bestaan 
o.a. de volgende subsidies:  

x Waarderingssubsidie, zeg maar de basissubsidie voor reguliere activiteiten 

x Ondersteuningssubsidie accommodaties, om tegemoet te komen in de kosten van 
huisvesting. 

x Maatschappelijke activiteitensubsidie, éénmalig en gericht op activiteiten met een 
maatschappelijke meerwaarde. 

x Evenementensubsidie, bedoeld ter ondersteuning van grotere evenementen die voor de 
gemeente Stein belangrijk zijn. 

x Eigen kracht subsidie, bedoeld om burgerinitiatieven te ondersteunen. 

De nieuwe regeling zal zoals voorgenomen op 1 januari 2019 ingaan. Wij vragen het college de tijd en 
moeite te nemen om voorlichting en gerichte informatie over de, ik noem het maar 
deelvoorzieningen, zodat de aanvragen in 2018 en 2019 daarop geënt kunnen worden. Wij wijzen er 
nog op dat de fractie Steins Belang vast houdt aan het uitgangspunt dat de raad heeft meegegeven 
dat het totale subsidiebedrag dat onder de nieuwe regeling wordt uitgegeven gelijk blijft aan het 
bedrag dat uitgegeven wordt volgens de oude regeling. Het nieuwe subsidiestelsel is daarmee 
uitdrukkelijk geen stelsel waarmee op de subsidiegelden wordt bezuinigd maar wel een stelsel 
waarbij de totale pot anders verdeeld zal worden.                                                                                                         
Maar in dit nieuwe systeem hoeft geen enkele vereniging erop achteruit te gaan.                                                
Als coalitiepartijen willen wij voor het startjaar van de nieuwe regeling 2019 een bedrag van € 50.000 
reserveren voor de opvang van onverwachte problemen welke zouden kunnen optreden in het jaar 
2019. Wij zouden het prettig vinden indien de voltallige raad zich achter dit voornemen stelt.                 
Voorzitter, namens de coalitiepartijen zullen wij hiertoe ter zijner tijd een motie indienen. 
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ACCOMMODATIEBELEID 

In onze gemeente zijn nog niet alle accommodaties toekomst vast en bevorderlijk voor 
multifunctioneel gebruik. Wij vinden het jammer dat eerst in het 2e kwartaal van 2018 door 
onze raad beleidskeuzes gemaakt kunnen worden voor toekomst vast accommodatiebeleid 
op de maat van de gemeente Stein.                                                                                                               
Steins Belang wil zo snel mogelijk, in relatie met het vast te stellen subsidiebeleid, richting 
geven en kaders stellen voor het nieuwe beleid.                                                                                             
In 2018 zullen de uitgangspunten van het nieuwe subsidie stelsel worden meegenomen in 
het te ontwikkelen nieuwe accommodatiebeleid. Dat zal dan in twee stappen gaan:                                    
De eerste stap die nog genomen moet worden is het laten vaststellen van de kaders door de 
raad. Daarbij zullen wij als raad moeten aangeven of wij het wenselijk achten om 
accommodaties binnen onze gemeente en binnen de diverse kernen te handhaven of te 
verminderen. Ook zal de raad richting moeten geven aan de gewenste bezettingsgraad van 
een accommodatie. En in het verlengde daarvan zullen we iets moeten vinden van het al dan 
niet gezamenlijk/multifunctioneel gebruiken van één accommodatie.                                                                                 
Steins Belang is van mening dat het aantal accommodaties in onze gemeente in lijn moet 
worden gebracht met het, naar verwachting, in de komende decennia dalend aantal 
gebruikers.                                                                                                                                                               
De tweede stap is het,  samen met de verenigingen, uitwerken van de geformuleerde 
kaders. Een proces vergelijkbaar met het in 2017 succesvol verlopen proces aangaande het 
subsidiebeleid en dat zou ook in dit geval gevolgd kunnen worden. 

MANTELZORG 

Voorzitter, binnen onze gemeente hebben wij circa 660 actieve mantelzorgers die waardevol 
werk verrichten voor naasten die hulp nodig hebben. Met inzet van het Steunpunt 
Mantelzorg bieden wij op locaties verspreid over de gemeente regelmatig ondersteuning 
aan. Deze bijeenkomsten worden door grote aantallen mantelzorgers bezocht waaruit de 
waarde en de waardering spreekt. De materiële vergoeding in de vorm van een cadeaubon 
wordt als extraatje ervaren en gewaardeerd. Onze fractie wil graag goed geïnformeerd 
blijven over de wensen en behoeften die geuit worden uit de groep mantelzorgers. 
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DOP’S 

De dopsgewijze aanpak in alle dorpen van onze gemeente oogst veel succes. Mensen 
ontmoeten elkaar in groepjes voor uiteenlopende activiteiten. Goede voorbeelden waarin 
vrijwilligers zich inzetten voor dorpsgenoten en echte burger participatie. Uit de contacten 
ontstaan initiatieven van burenhulp of zoals wij het ook noemen: noaberhulp.                                
Tijdens de inloop- en informatie bijeenkomsten komen thema’s op de gebieden van zorg, 
gezondheid en welzijn aan bod. Senioren uit de diverse dorpen maken dankbaar gebruik van 
deze mogelijkheden. De gemeente faciliteert die initiatieven en lost problemen die ontstaan 
snel op voor zover dat mogelijk is en dat moet de gemeente vooral zo blijven doen is de 
mening van Steins Belang. Voorzitter, het is ons bekend dat het Dop initiatief in de 
Kooijpoort in Urmond te kampen heeft met ruimtegebrek.  Onze vraag aan het college: Is of 
er aan dat probleem gewerkt? Kan de mogelijke oplossing gevonden worden in het 
beschikbaar stellen van de ruimte waar nu de bibliotheek nog gevestigd is en die op korte 
termijn vrij komt? 

SPORT 

Op het gebied van sport heeft de samenwerking met Ecsplore in 2017 tot goede resultaten 
geleid en zal, wat onze fractie betreft, in 2018 een vervolg krijgen. Ook is er na jaren van 
afwezigheid weer een structureel budget opgenomen voor het uitvoeren van sportbeleid 
zodat ook de samenwerking met de regio en de provincie op het gebied van sport weer 
optimaal ingevuld kan worden.                                                                                                                                                           
Hierover zijn wij zeer verheugd immers sport en bewegen staat hoog in het vaandel van 
Steins Belang. 

 

Tenslotte voorzitter danken wij u allen voor uw geduld en de belangstelling voor onze 
beschouwingen.                                                                                                                                              
Wij, en daarmee bedoel ik onze fractie, de leden van onze steunfractie en alle overige leden 
van Steins Belang, gaan zich vanaf nu opmaken voor een andere belangrijke klus, de 
raadsverkiezingen van 21 maart 2018. Ook dan gaan wij weer voor een daadkrachtige 
gemeente Stein en voor een nog betere bestuurscultuur.    

Tot zo ver onze beschouwingen.   


