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Na jaren van zware en pijnlijke bezuinigingen gaat Sittard-Geleen de hoge lokale 
belastingdruk voor zijn inwoners verlagen. 

De geplande nieuwe verhoging (met 2,5 procent) van de onroerendezaakbelasting wordt de 
komende twee jaar geschrapt. De hondentaks wordt in één klap gehalveerd en het mkb kan 
rekenen op extra steun. Bovendien krijgt elk huishouden een cadeaubon van 12,50 euro 
voor het milieupark. Verder worden opnieuw extra middelen vrijgemaakt voor het 
groenbeheer en de aanpak van zwerfvuil, sinds jaar en dag – ook buiten de politieke arena – 
een van de meest heikele thema’s in de stad. 

Spek op de ribben 

In een notendop zijn dat de meest opvallende onderdelen van de gemeentebegroting voor 
2022, die wethouder Judith Bühler (Financiën, CDA) gisteren presenteerde. De 
aangekondigde verlichtingsmaatregelen zijn mogelijk nu de stad eindelijk weer wat spek op 
de ribben heeft. Zo wordt komend jaar – in weerwil van de coronacrisis – gerekend op een 
overschot van 3,6 miljoen euro. 
Vooral de hoge belastingdruk in Sittard-Geleen ligt de lokale politiek zwaar op de maag. Nu 
de stad financieel in rustiger vaarwater is beland, dringen alle dertien raadsfracties er keer 
op keer bij B en W op aan de talrijke lastenverhogingen voor inwoners deels terug te 
draaien. „Aan dat krachtige politieke signaal komen we nu tegemoet. Met de aantekening dat 
het nu voorgestelde pakket maatregelen op dit moment echt het maximaal haalbare is”, zegt 
Bühler. 
Met dat laatste doelt de wethouder op de aanhoudende onzekerheid over de omvang van 
specifieke rijksbijdragen voor de komende jaren. Dat geldt met name voor het sociaal 
domein (waaronder jeugdzorg en Wmo), waar sprake is van grote financiële tekorten. „Het 
wachten is en blijft op het aantreden van een nieuw kabinet, dat hierover knopen zal moeten 
doorhakken. Dat lange wachten valt erg zwaar, niet alleen in Sittard-Geleen. Maar veel 
belangrijker: we zullen uiterst waakzaam moeten zijn en blijven”, benadrukt Bühler. Op de 
vraag op welke aanvullende (miljoenen)steun uit Den Haag het stadsbestuur zoal mikt, wil ze 
geen uitspraken doen. „Dat heeft weinig zin en zou ook niet verstandig zijn.” 
De komende weken buigt de gemeenteraad zich over de begroting, die medio november 
tijdens een tweedaagse marathonvergadering definitief moet worden vastgesteld. De meeste 
voorgestelde maatregelen kunnen vermoedelijk rekenen op brede politieke instemming. 

Noviteit 

Dat laatste is mede het gevolg van een noviteit die Bühler heeft doorgevoerd: de raad werd 
al in een vroegtijdig stadium betrokken bij het opstellen van de begroting. Tijdens twee 
(besloten) sessies vorige maand konden de dertien fracties zelf al concrete voorstellen op 
tafel leggen voor de besteding van het overschot van 3,6 miljoen euro. „Het college heeft die 
voorstellen zo veel mogelijk gehonoreerd.” 

 


