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De beroerde scores van de gemeente Sittard-Geleen in de jongste burgerpeiling 
hebben tot heftige discussies geleid in de gemeenteraad. 

 

Vooral politici in de oppositiebankjes kraken harde noten. Onder meer DNA, D66 en Klein 
eisen dat B en W met haastige spoed ‘krachtige’ verbetermaatregelen doorvoert. De 
uitkomsten van het burgeronderzoek, dat alle gemeenten periodiek uitvoeren, brengen aan 
het licht hoe (on)tevreden inwoners zijn over tal van onderwerpen en kwesties in hun stad. 
Uiteenlopend van de woon- en leefomgeving tot het lokale voorzieningenniveau en van de 
relatie tussen inwoners en gemeente tot de gemeentelijke service en dienstverlening. 
Meest opvallende uitkomst is dat nog maar bitter weinig inwoners (amper 12 procent) 
vertrouwen hebben in de gemeente. In veel andere steden is die score evenmin best, maar 
het gemiddelde percentage (30) ligt er wel een stuk hoger dan dat van Sittard-Geleen. Ook 
het groenonderhoud in de stad, al jaren een heikel thema, krijgt van een ruime meerderheid 
van de respondenten een dikke onvoldoende. 
De slechte rapportcijfers zijn volgens DNA-voorman Phil Boonen een bewijs dat het 
stadsbestuur (college en raad) ‘nog altijd vooral in zijn eigen bubbel bezig is’. „Slechts één 
op de tien inwoners heeft nog vertrouwen in de manier waarop onze stad wordt bestuurd. 
Verbijsterend.” Onder meer D66-leider Bert Kamphuis valt Boonen bij: „Ondanks alle 
beloften en inspanningen doen we het allesbehalve goed. Communicatie en beginspraak 
(vroegtijdige inspraakmogelijkheden, red.) zullen overduidelijk beter moeten. Dat wordt een 
heel grote uitdaging.” Sergio Klein van de gelijknamige fractie ziet vooral de ‘ernstig 
verziekte’ bestuurscultuur in de stad als hoofdoorzaak van de vertrouwenskloof. 
Ook het college van B en W erkent ‘geschrokken’ te zijn van de uitkomsten en kondigt 
nieuwe verbetermaatregelen aan. Maar wethouder Leon Geilen (GOB) plaatst ook enkele 
relativerende kanttekeningen. „De peiling is verricht ten tijde van een lockdown. In zo’n 
situatie is het niet onlogisch dat veel burgers geen of weinig vertrouwen hebben in de 
overheid. Ook op gemeentelijk niveau.” Verder wijst hij erop dat enkele gevoelige kwesties, 
zoals het omstreden groenbeleid en het gemeentelijk mantelzorgcompliment, inmiddels 
concreet zijn aangepakt en ‘gerepareerd’. „Hoe dan ook zullen we nóg beter moeten 
luisteren. We hadden en hebben al forse stappen in de goede richting gezet. Maar binnen 
een grote organisatie als de onze vergt dat tegelijkertijd ook een cultuurverandering. En 
zoiets heeft nou eenmaal tijd nodig.” 
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