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Dit bestuursakkoord is tot stand gekomen na een proces van
coalitievorming dat onder leiding stond van dhr. drs. Jan Mans,
oud-burgemeester van o.a. de gemeente Meerssen.
Dhr. Mans was eerst informateur in dit proces en werd
vervolgens (bege)leider van de diverse overlegbijeenkomsten
tussen de partijen die met elkaar een coalitie wilden vormen.
De coalitie van BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel dankt dhr.
Mans voor zijn deskundige leiding en voor de prettige samenwerking.
De ambtelijke ondersteuning werd verricht door de bestuursadviseur dhr. drs. Maxime Niesten. Dhr. Niesten stond de
partijen tijdens het proces van de coalitievorming met raad en
daad bij en daar zijn de coalitiepartijen hem zeer erkentelijk
voor.
In de aanvangsfase van de coalitievorming was ook de griffie
betrokken en hebben mevr. mr. Yarka Dreessen (griffier) en dhr.
Randy Wanten (griffiemedewerker) nuttig en dienstbaar werk
verricht. Ook aan hen zijn we dank verschuldigd.

BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel.
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‘STABIEL IN VERBINDING’
Bestuursakkoord
tussen de fracties van BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel
voor de raadsperiode 2018-2022

INLEIDING
Het bestuur van de gemeente Meerssen heeft een periode van politieke onrust achter de rug. Een
coalitiebreuk, scherpe tegenstellingen in de gemeenteraad tussen coalitie en oppositie en diverse
wisselingen in het college hebben niet bijgedragen tot de noodzakelijke en door velen gewenste
bestuurlijke stabiliteit. Mede daardoor is het vertrouwen van burgers in de politiek en het openbare
bestuur gedaald.
De coalitie van BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel wil er alles aan doen om die stabiliteit in het
gemeentebestuur te realiseren. Dat kan volgens ons alleen maar door de verbinding te creëren en dat
op diverse niveaus.
Allereerst verbinding binnen de gemeenteraad, alsook tussen college en raad. Dat kan o.a. door
openheid en transparantie, juiste en tijdige informatie en het creëren van een breed draagvlak voor
de te nemen besluiten.
Tevens is het van belang om in te zetten op de verbinding tussen gemeentebestuur, c.q. gemeentelijke
organisatie en de inwoners. De gemeente is geen extern bureau dat zaken dient te regelen, maar is
van ons allemaal. Inwoners betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid kan bijdragen tot
die beoogde verbinding. Een dienstbare en klantgerichte ambtelijke organisatie idem.
Verbinding tussen inwoners onderling is ook nodig: we vormen immers samen een gemeenschap en
leven samen in een kern. Het gemeentebestuur kan de verbinding tussen inwoners van een kern, maar
ook tussen de kernen, stimuleren. Dan kunnen Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten elkaar
aanvullen en versterken.
We hebben de overtuiging dat we door een stabiel bestuur en door de verbinding aan te gaan het
vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur kunnen vergroten. We zien dat ook als onze
belangrijkste opdracht voor deze raadsperiode en willen daarmee een fundament leggen voor een
toekomstbestendige gemeente. Vandaar dus het motto van dit bestuursakkoord:
´Stabiel in verbinding’.
Bij de start van de coalitievorming is door bijna alle raadspartijen aangegeven dat hun nadrukkelijke
voorkeur uitging naar een brede coalitie van minstens 4 partijen. De coalitie die tot dit bestuursakkoord is gekomen appelleert aan deze uitgesproken voorkeur: het is een coalitie van 4 partijen met
totaal 12 zetels - derhalve een brede coalitie.
Tevens hebben alle raadspartijen zich bij de start van de coalitievorming uitgesproken voor een ruim
geformuleerd bestuursakkoord. Dat betekent een akkoord op hoofdlijnen, waarin niet alles is ‘dichtgetimmerd’ in details en concrete doelen waar de coalitiepartijen vervolgens aan gebonden zijn. Een
ruim geformuleerd akkoord betekent ook dat er ruimte is voor debat in en bijstelling door de raad.
Tevens ruimte voor inbreng van de partijen die niet tot de coalitie behoren en de mogelijkheid tot
wisselende meerderheden in de raad, dus geen in beton gegoten afspraken en dominantie van de
coalitie.
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Dit bestuursakkoord kenmerkt zich, in navolging van die geuite wens van alle raadspartijen, grotendeels door die ruime formulering: een akkoord op hoofdlijnen dus, waarbij nog diverse zaken nader
ontwikkeld en uitgewerkt dienen te worden - binnen de raad én met inbreng van de inwoners,
ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en instellingen.
In dit akkoord op hoofdlijnen zijn wel duidelijke kaders aangegeven. Initiatieven en voorstellen worden
getoetst aan onze hoofdthema’s. Ze moeten duurzaam en financieel haalbaar zijn, mogen niet de
fysieke en sociale veiligheid reduceren, mogen het ondernemerschap niet blokkeren of de armoede
en ongelijkheid vergroten. Wij besturen de gemeente op hoofdlijnen, maar binnen duidelijke kaders.
Deze kaders verbinden de 4 coalitiepartijen.
Dit bestuursakkoord is voornamelijk geschreven in de ‘wij’-vorm. Dat is met name gedaan om de tekst
‘actiever’ en makkelijk leesbaar te maken, alsook om helder te maken waar we als coalitie voor staan.
Het betekent echter niet dat we willen werken vanuit een wij/jullie-benadering en ons willen afzetten
tegen de partijen die niet tot de coalitie behoren - integendeel. Zoals hiervoor aangegeven willen we
juist de verbinding met die partijen zoeken.
Het Rapport Berenschot over de haalbaarheid van de zelfstandige toekomst van de gemeente
Meerssen (d.d. 12-01-2018) heeft belangrijke input geleverd voor de samenstelling van dit bestuursakkoord. We hebben de lijn van dit onderzoeksrapport ook aangehouden voor wat betreft de diverse
onderdelen van dit bestuursakkoord. In de volgende hoofdstukken hebben we per thema ambities en
bijbehorende accenten geformuleerd voor de raadsperiode 2018-2022. We nodigen iedereen uit om
hieraan bij te dragen en samen te werken aan een sterke en sfeervolle gemeente Meerssen.
Stabiel betekent niet statisch. In de samenleving voltrekken zich momenteel grote veranderingen waar
het gemeentebestuur weliswaar maar beperkte invloed op heeft, maar die van grote betekenis zijn
voor de inwoners, de samenleving en het bestuur van de gemeente Meerssen. De hedendaagse
samenleving is dynamisch en vraagt van een gemeentebestuur een flexibele instelling, een actieve rol
en het kunnen afstemmen op de ontwikkelingen in en behoeften van die samenleving. Maar juist dan
is stabiliteit in de zin van standvastigheid, elkaar vasthouden en rust bewaren als gemeentebestuur zeker als er woelige tijden zijn - van belang.
BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel willen in een coalitie met elkaar daarvoor gaan en hebben het
vertrouwen in de samenwerking met elkaar uitgesproken. Dit bestuursakkoord is daarvan de start.

Meerssen, 30 mei 2018.
De raadsfracties en partijbesturen van
BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel.
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1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING

1.1. Bestuursstijl en bestuurlijke verhoudingen
De gemeente Meerssen is gebaat bij een stabiel bestuur. Als coalitiepartijen zetten wij ons in om dit
te bereiken. Hiertoe hebben we heldere afspraken gemaakt over onze onderlinge samenwerking en
over de samenwerking tussen de coalitiepartijen in de raad enerzijds en het college van Burgemeester
en Wethouders anderzijds. Het dualisme tussen de raad en het college, die elk een eigen
verantwoordelijkheid hebben, moet zichtbaar zijn, in vorm en inhoud.
Het college streeft in de gemeenteraad naar een breed draagvlak voor de besluiten. Ook biedt het
college de niet-coalitiepartijen ruimte voor inbreng, zowel vóór als tijdens de behandeling van
voorstellen in de raadsvergadering. We streven naar verbinding tussen de partijen.
Zowel in het college als in de raad hanteren wij het principe van inzichtelijke en transparante
besluitvorming. We nemen besluiten op basis van argumenten, waarbij het algemeen belang van de
gemeente het richtpunt is.
Het college informeert de gemeenteraad proactief, op tijd en volledig. Wanneer de raad vraagt om
informatie, bedient het college de gemeenteraad adequaat.
Actiepunten:
 Het college zoekt toenadering tot de niet-coalitiepartijen.
 We wijzigen het Reglement van Orde van de gemeenteraad om zo de positie van
minderheden in de gemeenteraad te verbeteren.
 We ontwikkelen een nieuw vergadermodel.

1.2. Gemeentelijke organisatie
De maatschappij verandert snel. Daarom moet de gemeentelijke organisatie flexibel zijn. Verder willen
wij een gemeentelijke organisatie die:
- dienstbaar is aan de inwoners;
- denkt en werkt vanuit kansen en mogelijkheden;
- denkt vanuit het perspectief van de inwoners;
- actief de inwoners opzoekt.
Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheid om de gemeentelijke organisatie als regie-organisatie
vorm te geven. Verdere stappen in de omvorming van de gemeentelijke organisatie bepalen we als de
resultaten van dat onderzoek bekend zijn.
Onze doelen zijn als volgt:


Verwachtingen van inwoners managen
De inwoners weten hoe het verder gaat wanneer zij een vraag hebben gesteld aan de
gemeente: welk behandelproces wordt gevolgd en welke termijn staat daarvoor. De inwoners
weten waar zij aan toe zijn.



Bureaucratie terugdringen waar mogelijk
We willen een efficiënte en slagvaardige ambtelijke organisatie. Remt bureaucratie gewenste
maatschappelijke ontwikkelingen, dan schrappen we eventueel beleids- of uitvoeringsregels.
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De juiste medewerker op de juiste plek
Op personeelsgebied investeren we in trajecten waarbij de juiste medewerker op de juiste
plek komt; een plek die past bij zijn of haar ambities en kwaliteiten. Onder andere zo komen
we tot een ambtelijke organisatie die past bij de eisen die anno 2018 aan de gemeente worden
gesteld en die past bij onze ambities, zoals vastgelegd in dit bestuursakkoord. We kijken hierbij
naar de competenties en naar de ondersteuning die nodig zijn voor de gewenste toekomstige
dienstverlening en voor de verdere professionalisering van de ambtelijke organisatie.



Meer digitale dienstverlening
We optimaliseren de digitale dienstverlening.



Kwetsbaarheid terugdringen
We lossen de kwetsbaarheden op die inherent zijn aan een kleine ambtelijke organisatie.



Flexibeler inzet van personeel
In januari 2018 is een rapport verschenen over de toekomstbestendigheid van de gemeente
Meerssen. Het beheersen van de personeelskosten heeft naar aanleiding daarvan hoge
prioriteit. Een flexibeler inzet van personeel kan daaraan bijdragen.

Actiepunten:
 Nadat bekend is of er een regie-organisatie gevormd zal worden, maken we een actieplan.
 De resultaten van de personeelsschouw (onderzoek naar de kwaliteit van de ambtelijke
organisatie) nemen we mee bij het bepalen van vervolgstappen in het personeelsbeleid.
 Wij optimaliseren de servicegerichtheid en klantvriendelijkheid van de ambtelijke
organisatie.
 Bij de doorontwikkeling van het Klantcontactcentrum (KCC) peilen we structureel de
tevredenheid onder de inwoners.

1.3. Samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners
De gemeente heeft verschillende rollen:


De gemeente als dienstverlener
De gemeente levert producten aan de inwoners (bijvoorbeeld paspoorten, vergunningen). De
gemeente is klantvriendelijk en servicegericht, waarbij bereikbaarheid en toegankelijkheid
belangrijke aandachtspunten zijn.



De gemeente als beleidsmaker
Als beleidsmaker initieert de gemeente de realisatie van bepaalde beleidsdoelen. Zij brengt
daartoe partijen bij elkaar en bevordert de onderlinge samenwerking. Het kan gaan om
belanghebbende, betrokken en geïnteresseerde inwoners, om ondernemers en om verenigingen en maatschappelijke organisaties en instellingen. Samen met deskundigen betrekken we
hen zo vroeg mogelijk bij de besluitvorming. Met deze brede participatie vanuit de samenleving komen kennis, creatieve invalshoeken en meerdere scenario’s snel op tafel en stijgt de
kans op doordachte besluiten met een breed draagvlak.
Omdat participatie maatwerk is, schrijven we niet voor hoe dit precies moet en vanaf welk
moment in een traject. Dat hangt af van de betrokkenen, van het soort besluit, van de
omgeving en de locatie. Bij het nemen van besluiten moet wel steeds worden aangegeven hoe
het participatieproces is vormgegeven en wat met de resultaten wordt of is gedaan.
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De gemeente als facilitator
De gemeente schept een klimaat waarin inwoners worden uitgenodigd, uitgedaagd en
gestimuleerd om initiatieven te nemen. De gemeente ondersteunt die waar mogelijk. We
willen dat de gemeente voortdurend met de inwoners in gesprek is over hun ideeën en
plannen.
We vinden het uitermate belangrijk om in elke kern de inwoners te betrekken bij het
ontwikkelen en optimaliseren van de leefbaarheid in hun kern. Hoe willen zij de toekomst van
hun kern vormgeven en welke rol zou de gemeente daarbij kunnen vervullen? Die vragen zijn
leidend wanneer we de inwoners, de ondernemersverenigingen en andere gremia van een
kern vragen om een samenlevingsagenda en een dorpsontwikkelingsplan op te stellen.
Zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van de inwoners zijn hierin belangrijk. Ook de
buurtnetwerken zijn van belang.
We formaliseren de samenwerking met en de positie van plaatselijke maatschappelijke en
belangenorganisaties. Als dat nodig is na een herijking. We denken dan bijvoorbeeld aan de
Adviesraad Sociaal Domein, de Gehandicaptenorganisatie Meerssen (GOM), de Stichting
Duurzaam Meerssen, het Groenplatform, de werkgroep Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme,
de Stichting Meerssen en Ontwikkelingssamenwerking (MOS) en aan de diverse ondernemersverenigingen.

Actiepunten:
 Bij zwaarwegende beleidsthema’s ontwikkelen we het beleid (binnen financiële kaders) met
intensieve inbreng van de inwoners. Waar mogelijk volgens het BOB-model (Beeldvorming,
Oordeelsvorming en Besluitvorming).
 We evalueren verordeningen en regels die inwonersinitiatieven belemmeren en schrappen
die waar mogelijk.
 Met alle plaatselijke maatschappelijke en belangenorganisaties stellen we een agenda op
van activiteiten in hun specifiek domein voor deze raadsperiode.

1.4. Regionale en Euregionale samenwerking
Visie:
De samenleving is complex en de bestuurlijke vraagstukken die daaruit voortvloeien, zijn dat ook.
Daarom is regionale samenwerking noodzakelijk. Het gemeentebestuur wil in de regio een krachtige
leidende positie innemen; zichtbaar en mede de agenda bepalend. We richten ons hierbij op de
gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland en op andere buurgemeenten. Biedt samenwerking met
de Belgische grensgemeenten mogelijkheden, dan spelen we daarop in.
Samenwerking moet wel meerwaarde hebben. Bij het ontwikkelen van nieuw beleid, het uitvoeren
van activiteiten of het leveren van diensten kijken we steeds naar actuele ontwikkelingen in de regio:
is een onderwerp geschikt om samen met andere gemeenten op te pakken? Kunnen we leren van
ervaringen van andere gemeenten?
Maastricht-Heuvelland-samenwerking:
De huidige Maastricht-Heuvelland-samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid, netwerkvorming
en consensus. Deze samenwerking zetten we voort, maar is wel toe aan een volgende fase, waarin we
de strategische slagkracht versterken. De regio moet in kunnen spelen op huidige en toekomstige
kansen. Hiertoe kiest de regio voor een intensievere samenwerking op thema’s waarop economische
en maatschappelijke winst is te behalen. Wij willen op deze thema’s proactiever opereren in ZuidLimburg.
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De strategische agenda van het samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland kent twee pijlers. In
beide speelt het grensoverschrijdend karakter van Zuid-Limburg een rol. Onze regio is per definitie een
internationale regio en bij het maken van keuzes sorteren we hierop voor. De twee pijlers zijn:
 het leef- en woonklimaat: er wordt ingezet op hoogwaardige woonmilieus met een passend
voorzieningenniveau.
 landschap en toerisme; hierin onderscheidt het samenwerkingsverband MaastrichtHeuvelland zich in Zuid-Limburg én landelijk.
Voorbeelden:
We bekijken met andere gemeenten of en hoe diensten effectiever aan de inwoners kunnen worden
aangeboden en welke strategische vraagstukken we samen kunnen aanpakken. Denk aan:
- de regionale arbeidsmarkt;
- het kwalitatief lokale woningaanbod in relatie tot de regionale demografie;
- de eerste stappen naar een circulaire economie;
- de energietransitie.
Voorwaarden:
We zoeken actief toenadering tot andere gemeenten, maar behouden de eigen kenmerken per kern.
De gemeente heeft steeds de belangen van de inwoners in het oog. Wat lokaal verantwoord
uitgevoerd kan worden, blijft bij voorkeur ook lokaal.
De gemeente blijft zo lang mogelijk zelfstandig. We zetten in op beter bestuur en een betere
organisatie. De gemeente Meerssen heeft bestaansrecht vanwege de eigen kracht en vanwege het
slim samenwerken; in de regio en met andere overheden. We hebben hierbij voortdurend aandacht
voor de kwaliteit van de besluitvorming, voor servicegerichtheid en voor klantvriendelijkheid.
Actiepunt:
 We maken een plan van aanpak voor de positionering van de gemeente Meerssen in de
regio, in lijn met de visie en voorwaarden, nadat bekend is of er een regie-organisatie komt.

Kasteel Vliek (Ulestraten)

8

2. LEEFBAARHEID EN SOCIAAL DOMEIN

2.1. Optimaal leefbare kernen
We versterken en optimaliseren de leefbaarheid in de kernen. De inwoners moeten prettig en veilig
kunnen wonen en in elke kern streven we naar saamhorigheid en verbondenheid tussen de inwoners.
Hiervoor zijn er voldoende woonvoorzieningen nodig voor de verschillende doelgroepen. Met
betrekking tot Rothem zullen de plannen voor de revitalisering van deze kern met de inwoners
opnieuw worden bekeken.
Wij vinden dat inwoners ook zelf verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van hun
woonomgeving en we stimuleren dat inwoners die verantwoordelijkheid nemen. Samen met hen
bekijkt de gemeente welke maatregelen, accommodaties en voorzieningen van belang én financieel
haalbaar zijn. Initiatieven van inwoners die leiden tot meer ontmoeting en bevordering van de
leefbaarheid van de kern, faciliteren we. De gemeente investeert in:
- een veilige woonomgeving;
- een verzorgde en sfeervol ingerichte openbare ruimte,
- goede verkeersvoorzieningen en -verbindingen,
- sociale cohesie en gemeenschapsleven en
- voldoende en kwalitatief goede voorzieningen.
Actiepunt:
 In het eerste jaar van deze raadsperiode peilen we bij de inwoners, de
ondernemersverenigingen en andere gremia hoe zij de toekomst van hun kern vorm willen
geven. Zij kunnen met hulp van de gemeente een samenlevingsagenda en/of een
dorpsontwikkelingsplan opstellen. Eventueel verstrekt de gemeente vervolgens een dorpsbudget. De positionering van de buurtnetwerken maakt hier deel van uit.

2.2. Sociale cohesie
Om de sociale cohesie in een kern te bevorderen zijn er gemeenschapsvoorzieningen nodig waar
inwoners elkaar kunnen ontmoeten, in verenigingsverband of anders. Een gemeenschapshuis kan
daarbij essentieel zijn, net als een centraal gelegen dorpsplein en sportaccommodaties.
Gemeenschapsvoorzieningen moeten laagdrempelige ontmoetingsplekken zijn, liefst multifunctioneel
en duurzaam qua energievoorziening, zodat ze toekomstbestendig zijn. We onderzoeken hoe deze
voorzieningen in de toekomst geëxploiteerd kunnen worden. Eventueel dragen we voorzieningen over
aan stichtingen of verenigingen, maar wel pas nádat de accommodaties wat onderhoud betreft op peil
zijn gebracht.
Het spreekt voor zich dat we de toekomst van de gemeenschapsvoorzieningen alleen in nauwe
interactie met de inwoners en de verenigingen bepalen. Zolang voorzieningen en accommodaties in
beheer zijn van de gemeente, richten we ons op een kostendekkende exploitatie. Verenigingen
moeten er tegen draaglijke kosten gebruik van kunnen maken.
De gemeente wil bijdragen aan krachtige en toekomstbestendige verenigingen. Hebben vrijwilligers
behoefte aan scholing, dan faciliteren we dat. Een vrijwilligersloket kan belangrijk zijn om verenigingen
te ondersteunen. Verenigingen hebben onder andere te maken met bevolkingskrimp, vergrijzing en
individualisering. Wij faciliteren samenwerking tussen verenigingen of fusies.
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Verenigingen die iets extra’s doen voor de gemeenschap of die maatschappelijke activiteiten mogelijk
maken die anders niet worden uitgevoerd, waarderen we extra. We denken hierbij ook aan
vernieuwende initiatieven die de participatie bevorderen van kwetsbare doelgroepen in onze
gemeente. Voor vereenzaamde ouderen kunnen bijvoorbeeld (meer) ontmoetingsplekken gecreëerd
worden. Aan ouderen en mensen met een beperking kan ook een rol gegeven worden in de organisatie
van verenigingen. In dit verband gaan we de subsidieverordening evalueren.
Actiepunt:
 We onderzoeken de mogelijkheid om een vrijwilligersloket op te richten.
 Sociale ontmoetingsplekken zoals ‘De Ketel’ in Meerssen-West en ‘´t Zaelke’ te Bunde gaan
we doorontwikkelen.
 We onderzoeken of iets dergelijks in samenspraak in de andere kernen opgezet kan worden,
bijvoorbeeld bij het project ‘In ’t Riet’ in Geulle.

2.3. Cultuur en evenementen
Ons cultureel erfgoed draagt bij aan de identiteit van onze gemeente. We willen het dan ook zoveel
mogelijk behouden, bij voorkeur in samenwerking met anderen. Gaat het om gebouwen
(monumenten) dan hoort een bestemming passend en exploitabel te zijn.
Kunst in de openbare ruimte maakt onze gemeente aantrekkelijker. We ontwikkelen hiertoe een
helder kunstbeleid. Belangrijk uitgangspunt is dat kunstwerken op locaties horen die voor inwoners en
bezoekers gemakkelijk bereikbaar zijn.
Evenementen die bijdragen aan een positief imago van onze gemeente faciliteren we. We gaan het
ook gemakkelijker maken om ze te organiseren; waar mogelijk schaffen we regels af en het
vergunningenbeleid op dit gebied wordt transparanter en eenvoudiger. Veiligheidsvoorschriften gaan
we beoordelen op reële en realistische uitvoeringsaspecten.
We willen graag een cultureel centrum realiseren; een ruimte van enige omvang voor culturele
evenementen, zoals concerten, exposities en symposia.
Actiepunten:
 We promoten onze monumenten en beeldbepalende objecten met name tijdens de Open
Monumentendag. We verbinden dit met het toerismebeleid.
 We handhaven de educatieve en participatiefunctie van de openbare bibliotheek.
Kostenbeheersing blijft hierbij belangrijk.
 We vinden een goed functionerende lokale omroep belangrijk, omdat deze als vliegwiel
fungeert voor de promotie van de gemeente en voor de verbinding tussen de inwoners.
We monitoren hun periodieke kijk- en luistermetingen.
 We onderzoeken of we een cultureel centrum kunnen realiseren.

2.4. Sociaal domein: WMO, Jeugdzorg, Participatie arbeidsmarkt en Armoedebestrijding
Er dreigen financiële tekorten binnen het sociale domein, met name waar het gaat om Jeugdzorg en
WMO. Alle taken in het sociaal domein worden in de regio Maastricht-Heuvelland uitgevoerd. Wij
zetten ons ervoor in dat de regio een plan van aanpak gaat maken om de tekorten weg te werken.
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We hebben beleid nodig voor ouderen; onder andere om vereenzaming tegen te gaan, om het
bewegen van ouderen te stimuleren en om maatregelen en voorzieningen op het gebied van dementie
te treffen. Het ontwikkelen van een integraal dementievriendelijk beleid is een belangrijk
aandachtspunt.
Mantelzorgers behoren voldoende ondersteund te worden. Daarbij moet de band van de mantelzorger
met de vrijwilliger in de zorg en de professional worden verstevigd.
Om de maatschappelijke participatie van mindervaliden te bevorderen, moeten de openbare
gebouwen goed toegankelijk zijn. Waar dat nog niet voldoende is, zorgen we daar alsnog voor.
Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat mensen met psychiatrische of psychosociale beperkingen
beschermd kunnen wonen. Steeds vaker gebeurt dat niet in instellingen, maar thuis. De zorg of de hulp
wordt dan aan huis geleverd. De gemeente moet goed inspelen op deze ontwikkeling van beschermd
wonen naar beschermd thuis.
Mensen met een bijstandsuitkering moeten zo snel mogelijk weer aan het werk. Is dit (nog) niet
haalbaar, dan laten we hen op een andere manier participeren in de maatschappij. We doen dit
proactief en maatwerkgericht, waarbij ook creatieve oplossingen gezocht worden (´out-of-the-box’).
De gemeente bestrijdt armoede en ondersteunt instellingen die op dit gebied werken. We maken de
regelingen voor mensen in armoede toegankelijker. We ontwikkelen beleid voor schuldhulpverlening.
We faciliteren de toegang tot zinvolle tijdsbesteding, bestrijden on- en laaggeletterdheid en
verbeteren digitale kennis en vaardigheden. We faciliteren maatschappelijke organisaties die op deze
terreinen ondersteunen. Tegelijkertijd bevorderen we de eigen verantwoordelijkheid en de eigen
inbreng van deze mensen.
De gemeente handelt proactief om te voldoen aan de vastgestelde quota voor de huisvesting van
statushouders. Hun integratie bevorderen we door de netwerken van vrijwilligers te ondersteunen. In
het kader van de Wet Taaleis en in het belang van een goede inburgering verwachten we en stimuleren
we een actieve houding van nieuwkomers.
Het bevorderen van een kindvriendelijke omgeving is belangrijk voor de leefbaarheid. Een actueel
speelruimtebeleid is in dit verband een aandachtspunt.
Actiepunten:
 WMO en de Jeugdwet (jeugdzorg): we zetten in op vroeg-signalering, preventie en
innovatie. We richten ons op korte lijnen en kostenbeheersing, waarbij de inhoud leidend
is en blijft.
 We gaan onnodige bureaucratie tegen en dringen deze terug. Hierbij is het belangrijk om
integraal te werken en om helder zicht te hebben op de geldstromen.
 Binnen de regio Maastricht-Heuvelland zetten we erop in om de lijnen kort te houden naar
alle partijen die zorg bieden.
 We inventariseren in hoeverre winkels, horeca en bedrijven toegankelijk zijn voor
mindervaliden. Er komt vervolgens een plan van aanpak in overleg met de ondernemers, de
Gehandicaptenorganisatie Meerssen (GOM) en de Adviesraad Sociaal Domein.
 Binnen de regio Maastricht-Heuvelland ontwikkelen we beleid rond de beweging van
beschermd wonen naar beschermd thuis.
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2.5. Jeugdbeleid
De jeugd is de toekomst. Investeren in de jeugd is dan ook erg belangrijk voor de toekomst van de
gemeente. We zetten het Jeugdbeleid ‘Respectvol samenwerken in de gemeente Meerssen’ / Jeugd
in de openbare ruimte (uit mei 2016) voort. We gaan hierbij uit van algemeen, preventief en
repressief beleid. Het beleid richt zich niet alleen op individuen, maar ook op groepen en de aanpak
is domeingericht. Goede communicatie en constructieve samenwerking tussen alle betrokkenen is
uitgangspunt in het plan van aanpak. In samenspraak met de jongeren spelen we in op hun
behoeften en wensen.
Overlast veroorzaakt door jongeren pakken we stringent en voortvarend aan. We spreken de jeugd
hierbij aan op hun gedrag. We betrekken hen tegelijkertijd bij de preventie en de aanpak van overlast.
Actiepunten:
 Minimaal één keer per jaar evalueren we het jeugdbeleid tijdens een bijeenkomst
waarvoor ook jongeren worden uitgenodigd. Eventueel passen we het beleid aan.
 We evalueren de Meerssense Ontmoetingsplekken (MOP’s); eventueel passen we ze aan.

2.6. Onderwijs
Wij vinden scholen belangrijk om de vitaliteit van de kernen en de sociale cohesie daarbinnen te
behouden. Daarom streven we ernaar om in elke kern een basisschool te behouden.
We staan positief tegenover de komst van het VMBO naar Meerssen, waarbij we zorgvuldig en
proactief kijken naar de effecten voor de directe omgeving. We vinden het belangrijk dat ook deze
onderwijsvorm wordt verankerd in de Meerssense samenleving. Hoe dat precies vorm en inhoud krijgt,
bekijken we in overleg met het schoolbestuur.
Actiepunt:
 We bevorderen de betrokkenheid van de schoolgaande jeugd bij de lokale politiek.

12

3. LEEFBAARHEID EN OMGEVINGSBELEID

3.1. Wonen en regionale woonvisie
Het aanbod op de lokale woningmarkt moet beter worden afgestemd op de behoeften en op de
demografische ontwikkelingen. We willen hierin proactief zijn. In samenwerking met partijen en in
afstemming met andere gemeenten stellen we een integraal plan van aanpak op met concrete doelen
op de korte en lange termijn en met een gefaseerde aanpak. Doel is leegstand te voorkomen en de
lokale woningbehoeftes adequaat te vervullen. Hierbij zijn innovatieve woonvormen noodzakelijk. Wij
stimuleren de woningcorporaties om deze te realiseren. We willen bijvoorbeeld levensloopbestendig
wonen bevorderen en ‘tiny-houses’ realiseren. In dit verband bezien we de relatie nader met Wonen
Meerssen, ook financieel.
Vanwege de vergrijzing van de bevolking zijn er meer woningen en woonvormen nodig voor ouderen,
en dan met name voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, waaronder dementerenden.
Daarnaast zijn mantelzorgwoningen van belang. Het stimuleren van levensloopbestendig (ver)bouwen
van woningen betekent het bevorderen van bewustwording bij de inwoners als het gaat om de lange
termijn effecten van hun keuzes op het gebied van wonen. Met andere woorden: inwoners kunnen op
jongere leeftijd bij de (ver)bouw van hun woning rekening houden met de woonsituatie die zij later
nodig hebben, wanneer zijzelf tot de ouderen behoren.
Een flexibele lokale woningmarkt met een aanbod dat goed aansluit op de vraag, maakt onze
gemeente aantrekkelijker als vestigingsplaats en bevordert de leefbaarheid. Er is een adequaat
betaalbaar woningaanbod nodig voor starters. Deze starters moeten vervolgens kunnen doorstromen
op de woningmarkt.
Vanwege dit lokale én maatschappelijke belang wil de gemeente de ruimte optimaal benutten en de
woningcontingenten op creatieve wijze uitbreiden voor de diverse doelgroepen. Komt dit streven op
gespannen voet te staan met de regionale woonvisie, dan onderneemt de gemeente initiatieven om
de regionale woonvisie op dit punt aan te passen of te verruimen.
Actiepunt:
 Ons streven is om minimaal 100 wooneenheden in de gemeente te (laten) realiseren,
waarbij we rekening houden met de verschillende doelgroepen op de woningmarkt.

3.2. Mobiliteit en bereikbaarheid
Mobiliteit en bereikbaarheid bepalen mede de aantrekkelijkheid en de aantrekkingskracht van onze
gemeente. Een goede mobiliteit en bereikbaarheid bevorderen het toerisme, stimuleren ontmoeting
tussen inwoners en bevorderen een optimale beleving van de culturele parels van onze gemeente. Wij
realiseren een duurzaam veilige verkeersinfrastructuur, die ook onlosmakelijk deel uitmaakt van de
leefbaarheid van de kernen.
We werken aan een effectief parkeersysteem. Het is onze ambitie om zowel de Markt in Meerssen als
de centraal gelegen pleinen in de andere kernen autoluw dan wel autovrij te maken. Hiervoor zijn
alternatieve parkeerlocaties nodig.
De gemeente neemt de regie in het oplossen van schrijnende situaties als gevolg van verkeer in de
kernen. Het gaat onder andere om:
 de St. Catharinastraat in Ulestraten;
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de Burg. Visschersstraat en omliggende straten in Ulestraten;
de Bunderstraat vanaf het centrum tot de Montfortlaan in Meerssen;
de Klinkenberg in Rothem;
de driesprong van Pletsstraat en Vliegenstraat in Bunde;
de St. Rochusstraat in Bunde.

We pakken verkeersknelpunten die inwoners signaleren in nauw overleg met hen aan. Oplossingen
voor verkeersknelpunten moeten zijn gebaseerd op een breed draagvlak onder de bevolking. Ze
mogen niet leiden tot nieuwe knelpunten op andere locaties.
Sluipverkeer in de kernen pakken we aan. Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk worden geweerd
uit de centra van de kernen. In dit verband richten we meer autoluwe gebieden in, waarin ook
stringenter wordt gehandhaafd. In Ulestraten heeft de realisatie van de Oost-West-tangent prioriteit
(doorsteek om woonstraten van Ulestraten autoluw te maken). Hierbij onderzoeken we of (tijdelijk)
gebruik kan worden gemaakt van bestaande mogelijkheden.
Daarnaast is de verkeersveiligheid rondom scholen een belangrijk aandachtspunt, zoals bijvoorbeeld
de Hagendoornweg (snelheid!) in Moorveld.
Het verkeerssysteem in de gemeente Meerssen is toe aan verbetering. In dit licht gaan we wegen en
straten meer eenduidig inrichten. Ook investeren we in het ontwikkelen en uitbreiden van veilige
fietspaden. Daarnaast zorgen we voor een goede doorgang voor gebruikers van o.a. rollators en
rolstoelen.
In het provinciaal overleg over het openbaar vervoer behartigen we de belangen van alle kernen. De
voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn. Hiervoor is een goed basismobiliteitsplan nodig en
alternatieve vormen van vervoer.
Actiepunten:
 In overleg met de ondernemers en inwoners herijken we het parkeerbeleid.
 In het eerste jaar van deze raadsperiode stellen we een plan op voor het autovrij of autoluw
maken van de Markt in Meerssen. Parkeren op de locatie van de Gansbeekschool kan een
alternatief zijn. We stemmen het plan af met ondernemers, kerkbestuur en omwonenden.
 We bevorderen elektrisch rijden, door E-laadpalen voor auto’s optimaal te spreiden over de
gemeente, en eventueel het aantal uit te breiden.

3.3. Landschap, openbaar groen en natuur
De gemeente Meerssen kent een uniek landschap van hoge kwaliteit dat haar identiteit mede bepaalt
en dat veel potentie heeft voor toeristische ontwikkeling. We willen dit landschap samen met partijen
doorontwikkelen. Daarbij wegen we zorgvuldig de diverse belangen van inwoners, ondernemers,
toeristen en agrariërs. Natuurorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol. We versterken het
Groenplatform als adviseur en broedplaats van ideeën.
De aanwezigheid van wandel- en fietspaden helpt om het landschap te promoten en de toeristische
waarde uit te dragen.
De gemeente heeft twee Natura 2000-gebieden binnen haar grenzen waar we trots op zijn: De Dellen
en het Bunderbos. We hechten aan de bescherming van flora en fauna, waarbij we de wettelijke
verplichtingen die gekoppeld zijn aan de Natura 2000-gebieden respecteren.
Het openbaar groen moet er verzorgd uitzien. De inwoners en buurtnetwerken kunnen meedenken
over de invulling. Biodiversiteit stimuleren we. We onderzoeken of voor het toezicht op het groen14

onderhoud een aanspreekpunt per kern ingesteld kan worden. De uitvoering van het groenonderhoud
moet hierbij goed worden gemonitord.
We willen een proactieve rol spelen in het samenwerkingsproject Buitengoed Geul en Maas en hierin
aandacht geven aan beeldbepalende locaties, zoals de Rothemer Molen, de Groote Molen, Eiland in
de Geul en Weert. De gemeente onderneemt alle acties in nauwe afstemming met de omwonenden.
Actiepunten:
 We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen. We verkennen tevens de mogelijkheden in
de regelgeving om landschapsvervuiling tegen te gaan.
 In onze directe groene omgeving promoten we de komende vier jaar aanplant van
karakteristieke landschapselementen, zoals hagen en hoogstam bomen (met Stichting IKL)
en we onderzoeken of we groene zones met elkaar kunnen verbinden.

3.4. Waterbeheer
We ontwikkelen de plannen om wateroverlast te voorkomen integraal en voortvarend en voeren deze
uit. We betrekken de inwoners hierbij. We stimuleren gedragsverandering die ertoe leidt dat we ons
aanpassen aan het veranderende klimaat.
We zetten de samenwerking met het Waterschap Limburg voort vanuit de lopende pilot, maar we
raadplegen ook andere expertisecentra. De aanpak van de Watervalderbeek en ’t Bergske is belangrijk,
maar elders zijn aanvullende maatregelen nodig. Bijvoorbeeld in Geulle, rond de afkalving door
wateroverlast op de Hussenberg en het Leukdervoetpad.
We moeten onderzoeken wat de meest effectieve aanpak is van de gemeentelijke riolering en welk
onderhoud daarvan nodig is. We streven hierbij naar een financieel voordeliger beheer.
We bevorderen innovatie en duurzaamheid, zoals groene daken, groene gevels en het vergroenen van
bepaalde ruimtes.
Actiepunten:
 We stellen een gemeentelijk servicepunt wateroverlast in, dat advies geeft aan inwoners en
waar inwoners meldingen kunnen doen.
 We versnellen de aanleg van retentiebekkens voor de opvang van regenwater in overleg
met de inwoners.
 In overleg met de Stichting Duurzaam Meerssen operationaliseren we het project
Steenbreek (het vergroenen van de tuin) versneld. We bekijken echter per locatie in
hoeverre dit gewenst is.
 De aanpak van riooloverstorten heeft hoge prioriteit gezien de effecten op natuur en milieu.
 In overleg met de Stichting Duurzaam Meerssen pakken we de afwateringsproblematiek
aan.

3.5. Fysieke en sociale veiligheid
We zetten het huidige beleid op het gebied van veiligheid en openbare orde voort, waarbij we het
gevoel van fysieke en sociale veiligheid bij de inwoners waarborgen. De veiligheid in de woonomgeving
is een belangrijk speerpunt. Waar mogelijk optimaliseren we de samenwerking tussen de gemeente
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en de buurtpreventieteams. We zetten digitale communicatiemiddelen in voor het melden van
overlast, zodat het melden gemakkelijker wordt.
Een belangrijk onderwerp op het terrein van veiligheid is de zgn. ondermijning. Georganiseerde
ondermijnende criminaliteit gaat over de onderwereld die penetreert in de bovenwereld. Dit gebeurt
als criminelen gebruik maken van legale structuren om hun activiteiten uit te voeren; de bovenwereld
faciliteert hiermee onbedoeld criminaliteit. Wij moeten dit absoluut voorkomen. De gemeente
versterkt in samenwerking met de veiligheidspartners en andere gemeenten haar informatiepositie en
besteedt aandacht aan dit onderwerp wanneer vergunningen verleend worden, subsidies toegekend
en aanbestedingen gedaan. In dit verband bevorderen we ook de maatschappelijke weerbaarheid en
de weerbaarheid van het gemeentebestuur zelf.

Rothemer Molen
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4. ECONOMIE EN TOERISME

4.1. Mogelijkheden toerisme en recreatie verder ontwikkelen
We ontketenen een toeristisch ‘offensief’ om van de gemeente Meerssen een toeristisch
aantrekkelijke gemeente te maken. Een succesvol toeristisch beleid draagt bij aan het imago van onze
gemeente en bevordert de lokale economie en de leefbaarheid. We beogen hoogwaardig toerisme,
gekenmerkt door rust, natuur, groen en cultuur. Dagtoerisme is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
We houden de bestaande plannen tegen het licht en stimuleren het toeristisch ondernemerschap.
Evenementen kunnen het imago en de aantrekkingskracht van onze gemeente vergroten en hebben
toeristische potentie. We faciliteren en bevorderen initiatieven van inwoners en ondernemers op dit
terrein. We zien kansen als er aangehaakt wordt bij evenementen in de regio; deze zouden een zgn.
spin-off kunnen hebben in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan enkele evenementen in de maand
december.
We gaan de wandel- en fietsroutes revitaliseren en er structureel bekendheid aan geven. Deze routes
moeten ook grensoverschrijdend zijn.
Actiepunten:
 We staan positief tegenover initiatieven die verblijfsaccommodaties in de gemeente willen
realiseren, met als principe ‘ja, tenzij’.
 In het kader van het bevorderen van het toerisme willen we een volwaardig en bij voorkeur
zelfstandig infocentrum realiseren.

4.2. Ondernemersklimaat verbeteren
Samen met de ondernemers stellen we een actieplan op om te komen tot een duurzaam en
aantrekkelijk ondernemersklimaat. We willen het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en startende
ondernemers ondersteunen. We stimuleren ondernemers om zich te vestigen in de gemeente
Meerssen en we willen bestaande ondernemers behouden. Doel is om voldoende voorzieningen in de
kernen in stand te houden en liefst om het aantal voorzieningen uit te breiden. Dit geldt specifiek voor
het winkelaanbod.
Mocht er onverhoopt sprake zijn van langdurige leegstand dan stimuleren we herbestemming van het
pand. We faciliteren innovatief, schoon en kleinschalig ondernemen, waardoor er meer werkgelegenheid in de gemeente ontstaat. We blazen de bestaande bedrijventerreinen nieuw leven in.
De vergrijzing van de bevolking biedt kansen voor ontwikkeling van de zorgeconomie. We faciliteren
ook deze ontwikkeling.
We willen investeren in een goed verzorgde en sfeervolle inrichting van elke kern, omdat dit bijdraagt
aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Als we projecten opzetten om het lokale
ondernemersklimaat te stimuleren, dan moet het resultaat vooraf duidelijk zijn.
Actiepunten:
 Uiterlijk najaar 2018 vergelijken we de gemeente Meerssen met gemeenten waar een
succesvol economisch beleid wordt gevoerd. Zo krijgen we inzicht in de succesfactoren.
 We benaderen initiatieven van eigenaren van leegstaande winkels en bedrijfsgebouwen
positief.
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We bevorderen de contacten tussen en met de ondernemers, onder meer door
netwerkbijeenkomsten te organiseren.
Het college houdt zich intensief bezig met het aantrekken van bedrijven en ondernemersinitiatieven.
Uiterlijk in oktober 2018 zal een discussie in de gemeenteraad plaatsvinden over de vraag
of de gemeente zich al dan niet aansluit bij de doorstart van Limburg Economic Development (LED) / Economische Samenwerking Zuid-Limburg.

Park Meerssen met zicht op het voormalige klooster en de Basiliek
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5. DUURZAAMHEID

We voeren een duurzaam gemeentelijk beleid; dit is een centraal bestuurlijk principe.
Het betekent dat we voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder daarmee voor
toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook voldoende in hun behoeften
te voorzien. Hiertoe toetsen we bij elke ontwikkeling van beleid de lange termijneffecten
(duurzaamheidstoets). Duurzaamheid is daarmee de verbindende en integrale factor van alle
beleidsterreinen. In onze duurzaamheidsagenda voor de komende jaren staan met name de thema’s
aanpassing aan het klimaat, energietransitie en leefomgeving. Samenhang en verbinding met overige
portefeuilles is vanzelfsprekend.
Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Dit betekent dat er dan geen afval
meer bestaat; alles wat we gebruiken zal steeds opnieuw worden gebruikt. Het eerste doel is dat er in
2030 50% minder verbruik is van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Onze gemeente
neemt hierin haar verantwoordelijkheid; we stimuleren en activeren de inwoners en ondernemers om
hun bijdrage te leveren. We doen dat door te informeren, faciliteren en motiveren. Innovaties zullen
worden omarmd en doorontwikkeld. Uiteraard geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld met een
circulair inkoop- en aanbestedingsbeleid.
De gemeente heeft een voortrekkersrol in het realiseren van de regionale, landelijke en Europese
milieu- en klimaatdoelen. We stimuleren bijvoorbeeld dat inwoners steeds meer zelf energie
opwekken en minder gas gebruiken en we bevorderen de isolatie van woningen en bedrijfsgebouwen.
We onderzoeken innovaties op het gebied van energie en zetten pilotprojecten op. Hierbij valt te
denken aan een gemeentelijk zonnepark, kleine waterkrachtcentrales in de Geul of zonnepanelen op
geluidsschermen. In dit verband vinden wij versterking van de Stichting Duurzaam Meerssen als
adviseur en broedplaats essentieel. We vinden het heel belangrijk om nieuwe initiatieven vanuit de
samenleving aan te jagen en om een breed draagvlak te bewerkstelligen.
Een goed verzorgde openbare ruimte draagt veel bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente. We
willen dat meldingen over bijvoorbeeld zwerfvuil en overlast veroorzaakt door honden onmiddellijk
worden opgepakt. Stringente handhaving van de regels is een ‘must’. We stimuleren het gebruik van
de BuitenBeter app, zodat inwoners gemakkelijker meldingen kunnen doen.
Voor wat betreft Maastricht Aachen Airport (MAA) wegen voor ons de gezondheid, de veiligheid en
het welzijn van de inwoners zwaarder dan het economisch belang. Voorafgaand aan de
(her)ontwikkeling van Aviation Valley gelden er afspraken over landschappelijke inbedding van de
bedrijven, over groene (geluidswerende) afzoming van terrein en hallen ten opzichte van woningen in
de omgeving. We zien erop toe dat dit ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Om de effecten op de
gezondheid van de luchtvaart te evalueren zijn structurele metingen van (ultra)fijnstof en geluid
noodzakelijk.
We zien hoogwaardige en uitgebreide werkgelegenheid als de meerwaarde van MAA. Denk aan het
onderhoud van vliegtuigen en het personenvervoer ter ondersteuning van lokale bedrijven,
evenementen en toerisme in onze regio. We zien minder meerwaarde bij de toename van zwaar
vrachtverkeer.
De gemeente zal proactief bijdragen aan (Eu)regionale acties gericht op de sluiting van de kerncentrale
van Tihange.
Actiepunten:
 Er komt een coördinerend portefeuillehouder duurzaamheid.
 Het college past in de raadsstukken de duurzaamheidstoets toe. In de besluiten moet staan
hoe met duurzaamheid is omgegaan.
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We stellen in 2018 een visie op, formuleren beleidsdoelen en stellen de route vast om te
komen tot een lokale circulaire economie in 2050 of zoveel eerder als mogelijk. Hierbij
maken we gebruik van kennis die aanwezig is bij andere gemeenten en instellingen.
We onderzoeken of het haalbaar is om een zonnepark aan te leggen op de locatie van de
voormalige gemeentewerf in Bunde.
Het college maakt zich sterk om, vanuit de belangen van de inwoners, een nadrukkelijkere
positie te krijgen in de besluitvormingsprocessen en communicatie rond MAA.
Het college zet in de komende vergunningsprocedure in op de uitvoering van een actuele
Milieu Effect Rapportage in relatie tot de recente plannen van MAA.
Het college dringt er bij de provincie en het rijk op aan om ultimo 2018 te starten met
concrete metingen van geluid en ultra-fijnstof voor alle activiteiten op het terrein van MAA.
In overleg met ondernemers neemt de gemeente in 2018 initiatief met ondernemers om,
onafhankelijk van landelijk beleid, het ontstaan van zwerfafval bij de bron aan te pakken.
We streven ernaar, in samenwerking met de relevante partijen en andere gemeenten, om
in 2034 energieneutraal te zijn. Hiertoe stellen we uiterlijk in 2020 een actieplan op.

St.-Martinuskerk in Geulle aan de Maas
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6. FINANCIËN

We moeten een effectief en zorgvuldig financieel beleid voeren. Hierbij kijken we kritisch naar de
uitgaven en de doelmatigheid ervan. We investeren alleen in projecten als vooraf duidelijk is wat de
resultaten zullen zijn. Inzichtelijkheid en transparantie van financiële stromen is essentieel.
De gemeentelijke belastingen die de inwoners betalen moeten in evenredige verhouding staan tot de
voorzieningen die er in de gemeente zijn voor de inwoners. Deze verhouding is momenteel scheef, i.c.
de lasten zijn te hoog. Wij willen dat de gemeente qua lastendruk weer aantrekkelijker wordt.
Uit het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de gemeente Meerssen blijkt dat de kosten van
het primaire proces per inwoner hoger zijn dan het gemiddelde van soortgelijke andere gemeenten.
We gaan de operationele kosten dan ook verlagen om ruimte te creëren in de begroting.
In dit verband kijken we kritisch naar de reserves van onze gemeente. Een deel hiervan kan gebruikt
worden om de operationele kosten structureel te verlagen dan wel de inkomsten structureel te
verhogen. Een gemeentelijke zonnecentrale leidt bijvoorbeeld tot lagere gemeentelijke energiekosten
en hogere gemeentelijke inkomsten door bijdragen van inwoners die hieraan meedoen. Bovendien
dalen de energiekosten van deze inwoners ook nog.
In de zoektocht naar vermindering van de uitgaven kunnen we al genomen besluiten heroverwegen.
We vinden dat leges zoveel mogelijk kostendekkend moeten zijn. Daarbij is het belangrijk om inwoners
helder inzicht te geven in deze kosten.
We onderzoeken de toekomst van de hondenbelasting, waarbij afschaffing een reële optie is. In ieder
geval mag deze belasting niet hoger zijn dan de kosten die zijn gemoeid met het hondenbeleid.
Actiepunten:
 We verlagen het tarief van de onroerend zaakbelasting (OZB) in vier jaar tijd stapsgewijs
zodanig dat het tarief van de OZB van de gemeente Meerssen zo hoog wordt als gemiddeld
in de omliggende gemeenten.
 We zorgen voor een inzichtelijke en transparante financiële huishouding, met als bijkomend
doel dat inwoners en raadsleden meer worden betrokken bij het maken van keuzes.

Naar aanleiding van het actiepunt om het tarief van de OZB in vier jaar tijd stapsgewijs zodanig te
verlagen dat het gemiddelde van de omliggende gemeenten wordt bereikt, willen wij het volgende
opmerken. Op basis van de huidige stand van zaken betekent dit dat het OZB-tarief voor eigenaren van
woningen met ca. 18% zal moeten dalen. Dit betekent een structurele vermindering van de OZBopbrengst met ca. € 700.000 per jaar na een ingroeiperiode van 4 jaar. Voor genoemd bedrag zal
financiële dekking binnen de gemeentebegroting moeten worden gevonden.
Gelet op het feit dat dit bestuursakkoord ruim en op hoofdlijnen geformuleerd is (zie ook de tekst van
de inleiding) is een betrouwbare doorrekening niet mogelijk. Er komen nl. nog diverse uitwerkingen
van dit akkoord waarover overleg binnen de raad en met de inwoners, ondernemers, maatschappelijke
organisaties en instellingen zal plaatsvinden. Als die uitwerkingen helder zijn is een doorrekening van
de financiële consequenties mogelijk.
Voor het jaar 2018 wordt de begroting, zoals deze is vastgesteld in november 2017 aangehouden en
vooralsnog gevolgd. Voor de jaren 2019 tot en met 2022 volgt er uiteraard wel in november van dit
jaar een meerjarenbegroting. Dan zijn ook meer concretiseringen van dit bestuursakkoord helder.
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AFSLUITING
De coalitiepartijen BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel menen met dit bestuursakkoord een
duidelijke aanzet te geven om te komen tot een andere politiek in Meerssen. Een bestuursakkoord op
hoofdlijnen betekent veel ruimte voor nadere uitwerking en invulling. Immers: niets is ‘dichtgetimmerd’ en weinig staat al definitief vast, veel moet dus nog ontwikkeld worden. Juist hierin ligt de
ruimte om de kwaliteiten, talenten en krachten binnen kernen van de gemeente Meerssen aan te
boren en in te zetten.
We hopen dan ook dat dit bestuursakkoord raadsleden en ambtenaren, inwoners en ondernemers,
verenigingen, maatschappelijke organisaties en instellingen zal stimuleren om zich met veel
enthousiasme in te zetten voor onze mooie gemeente Meerssen. Met zijn allen vormen we deze
gemeente, met zijn allen zijn we ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze gemeente en
met zijn allen hebben we de opdracht om de gemeente Meerssen tot bloei te brengen.

Als bijlage van dit bestuursakkoord treft u de portefeuilleverdeling onder de leden van het College van
Burgemeester en Wethouders aan.

Torens Aw Kèrk Bunde
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Bijlage van het Bestuursakkoord 2018-2022 (‘Stabiel in verbinding’)

PORTEFEUILLEVERDELING COLLEGE VAN B&W
per 30-05-2018
Burgemeester mevr. M. Clermonts-Aretz:
 Wettelijke taken
 Openbare orde en veiligheid
 Bestuurlijke samenwerking en bestuurscultuur
 Regionale samenwerking
 Communicatie
 Handhaving
Wethouder en 1e loco-burgemeester dhr. J. Gulikers (BRUG-M, 0,9 fte)
 Financiën (inclusief belastingen)
 Bedrijfsvoering
 Inkoop en aanbestedingen
 Sociaal domein: Participatiewet (Sociale zaken, incl. armoedebeleid)
 Accommodaties en gebouwenbeheer, inclusief Raadszaal
 Kunst en cultuur (incl. monumenten, cultureel erfgoed en lokale omroep)
 Samenwerking tussen burgers en overheid / Leefbaarheid kernen
Wethouder en 2e loco-burgemeester mevr. M. Heusschen (CDA, 0,9 fte)
 Sociaal domein: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 Sociaal domein: Jeugdzorg
 Jeugdbeleid
 Ouderenbeleid
 Peuterspeelzalen en kinderopvang
 Onderwijs
 Volksgezondheid
Wethouder en 3e loco-burgemeester dhr. mr. P. Sanders (KIJK!!!, 0,9 fte)
 Personeel en organisatie
 Wonen
 Waterbeheer en rioleringen
 Natuur en landschap
 Openbare groenvoorzieningen
 Milieu en coördinatie duurzaamheid
 Maastricht Aachen Airport
 Ruimtelijke ordening, grondgebiedszaken en gebieds- en planontwikkeling
 Omgevingswet
Wethouder en 4e loco-burgemeester dhr. L. Volders (Het Origineel, 0,5 fte)
 Verkeer, bereikbaarheid en parkeren
 Economie en werkgelegenheid
 Toerisme
 Evenementen
 Sport
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