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Vorige week nog spraken B en W hun - politiek omstreden - veto uit, maar de relatief 
forse lokale lasten voor inwoners en bedrijven in Sittard-Geleen gaan nu plots tóch 
omlaag. Reden: de fusiestad kan naar schatting 7,6 miljoen euro extra van het Rijk 
tegemoet zien. 

Wethouder Judith Bühler (CDA, Financiën) bevestigt de extra miljoenensteun uit Den Haag. 
Die maakt deel uit van een omvangrijk pakket van in totaal zo’n 1,3 miljard euro die het 
demissionaire kabinet aan gemeenten beschikbaar heeft gesteld om de - hoog opgelopen - 
tekorten bij de uitvoering van de Jeugdzorg op te vangen. 

Compensatie 

Bühler reageert opgetogen op die beslissing, al tekent ze daar voor alle duidelijkheid wel bij 
aan dat die extra middelen vooralsnog alleen voor 2022 zijn toegezegd. „Maar het is zeer 
aannemelijk dat er ook voor de daaropvolgende jaren financiële compensatie komt. Het 
wachten is op het nieuwe kabinet.” 

Weerstand 

Hoe dan ook willen B en W nu alsnog gehoor geven aan de herhaalde vermaningen van alle 
dertien fracties in de gemeenteraad om de lastendruk voor inwoners en bedrijven terug te 
schroeven. De forse omvang van de lokale lasten in Sittard-Geleen stuit op steeds 
zwaardere politieke weerstand. Verlaging van de ozb en gefaseerde afschaffing van de 
hondenbelasting (die de stad in tegenstelling tot veel andere gemeenten nog steeds oplegt) 
hebben bij de meeste partijen inmiddels de hoogste urgentie. 

Lees ook: B en W Sittard-Geleen leggen raadsmoties naast zich neer: ‘Lastenverlaging 

onhaalbaar’ 

Bühler geeft te kennen dat het college een deel van de extra Haagse miljoenen mag en gaat 
inzetten om de lokale taksen volgend jaar alsnog te verlagen. „De provincie heeft daarvoor 
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zojuist groen licht gegeven, heet van de naald. Dat betekent concreet dat we een deel van 
die extra gelden mogen inzetten voor de begroting van 2022.” 

Hoe de lastenverlichting in Sittard-Geleen er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk. De 
komende maanden gaan B en W daarmee aan de slag, om tijdens de begrotingsbehandeling 
dit najaar concrete voorstellen bij de gemeenteraad op tafel te leggen. 

Kabinet 

Bühler beaamt in dit verband overigens dat het aantreden van een nieuw kabinet deze 
zomerperiode (ook) voor Sittard-Geleen cruciaal is. „Want definitief uitsluitsel over de 
structurele inzet van middelen (voor lokale lastenverlichting, red.) kunnen we pas geven als 
het nieuwe kabinet die extra miljoenen voor onze gemeente langjarig toezegt.” Daarbij wijst 
de wethouder erop dat de fusiestad de komende jaren opnieuw voor heel wat financiële 
onzekerheden staat. Zo is de uitkomst van de ophanden zijnde herverdeling van het 
Gemeentefonds, voor elke gemeente de veruit belangrijkste inkomstenbron van het Rijk, nog 
ongewis. 

 


