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Op 24 juni besprak de gemeenteraad de kaderbrief 2021. Deze is bedoeld als voorbereiding 
op de begroting van volgend jaar (2022). Hierin zijn ook weer de ideeën van inwoners 
meegenomen. De Toekomstvisie 2030 vormde namelijk de basis voor het opstellen van de 
kaderbrief. Die nieuwe werkwijze is goed, vindt de gemeenteraad. “Deze kaderbrief is een 
mooi voorbeeld waarbij inwoners en bedrijven meer bij de gemeentelijke plannen worden 
betrokken.” 

Veel fracties zijn voor het invoeren van een burgerbegroting, met financiële ruimte voor 
initiatieven van burgers. Deze kaderbrief is al een kleine stap in die richting. Er zijn op basis 
van de Toekomstvisie vijf ontwikkelpaden benoemd: dáár gaat Sittard-Geleen samen met 
alle partners naar op weg. Investeren in de wensen van de inwoners betekent wel dat de 
lasten nu (nog) niet omlaag kunnen. Daar hebben verschillende partijen moeite mee. 
“Lastenverlichting was beloofd”, zeggen ze. Ook wil een aantal fracties graag meer zicht op 
de kosten van de plannen. “Met deze kaderbrief geven we een richting aan”, legt de 
wethouder uit. Raadsleden kunnen nu hun wensen kenbaar maken. Daarna volgen er nog 
veel stappen tot de begroting er is. “Na de zomer worden de ontwikkelpaden in werkateliers 
met inwoners, toekomstambassadeurs en de raad verder uitgewerkt. Daarna leggen we de 
verschillende 

keuzemogelijkheden aan de raad voor, mét financiële onderbouwing.” De raad is blij dat er 
nog volop ruimte is om met voorstellen te komen. “Vorig jaar was een serieus gesprek over 
de begroting niet mogelijk, omdat alles al ingevuld was.” 

Pas als de plannen verder zijn uitgewerkt, wordt duidelijk wat ze gaan kosten. Ook is nu nog 
onzeker hoeveel extra geld de gemeente van het Rijk krijgt. En hoeveel daarvan kan en 
moet worden ingezet om de lokale lasten te verlagen. De wethouder zegt toe hierover in 
september met de raad te gaan praten. Vóór uitwerking van de begroting. Daarmee is het 
amendement ‘Verlaging lokale lasten’ niet meer nodig en stemt de raad in met de kaderbrief. 


