Financiële situatie gemeente
Begin februari dit jaar ging een meerderheid van de gemeenteraad akkoord met een pakket
voor aanvullende besparingen voor de gemeente Sittard-Geleen.

5 Stel u bent verantwoordelijk voor de financiën van onze
gemeente. Aan welke drie thema’s zou u méér geld uitgeven?
Met andere woorden, op welke drie thema’s zou u
investeren?

(n=230)
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Het meest gekozen antwoord (49%) op vraag 5 Stel u bent verantwoordelijk voor de financiën van
onze gemeente. Aan welke drie thema’s zou u méér geld uitgeven? Met andere woorden, op welke
drie thema’s zou u investeren? is: "Openbare veiligheid".

Anders, namelijk:




Bereikbaarheid centra door openbaar vervoer. Shuttelverbindingen met Pplaatsen aan de rand
Betrokkenheid algemeen, gemmente raads leden verplichten te participeren, kost nm niets ze
zijn al betaald en leefbaarheid stads centrum
BOA's
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Energieneutraal worden
Geef vrijwilligers de ruimte om evenementen te organiseren
Leefbaarheid in de buurten
Macht van wethouders beperken. Duale stelsel op de helling. Aankaarten in Den Haag
Milieuzorg, milieubewustwording, milieu-educatie
Op andere dingen bezuinigen, waardoor voor veel van de genoemde dingen meer geld vrijkomt.
Rondslingerend afval
Stimulering nieuwbouw in de vrijsector
Werkgelegenheid
Wmo
Zo gauw mogelijkschulden aflossen en reserves opbouwen

Toelichting









Extra "duurzaam" groenonderhoud samenvoegen met zorg voor medemens en
armoedebestrijding.
Ik vind het waardeloos en zinloos om sportverenigingen te onderhouden met geld van de
gemeente. als ze zich zelf niet kunnen bedruipen hebben ze geen bestaansrecht. Ik betaal ook
contributie aan de verenigingen waar ik lid van benen die moeten het er ook mee doen.
.En zolang er armoede bestaat (en voedselbanken) staan sportverenigingen op de allerlaatste
plaats
Infrastructuur als in de stoplichten fatsoendelijk afstellen en opstellen zodat fietsers een
acceptabele reactiesnelheid hebben en niet gestimuleerd worden door rood te gaan zoals nu
regelmatig gebeurt door niet detecteren of lang laten wachten.
En om parkeerkosten te verlagen om zo centra te stimuleren.
Onderwijs is ontzettend belangrijk; begint bij de allerjongste jeugd. Door een goede (en
blijvende) opvoeding zal je op latere leeftijd veel profijt hebben in zake betere burgers. Door nu
ook te investeren in openbare veiligheid zal het gevoel van veiligheid verbeteren. Met extra
recreatie/toerisme zal de plaatselijke economie voordeel hebben.
Stop met onverantwoorde uitgaven zoals het Kloosterkwartier en onnodige zaken zoals bijv. de
kunstwerken op de rotondes
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6 Stel u bent verantwoordelijk voor de financiën van onze
gemeente. Aan welke drie thema’s zou u minder geld
uitgeven? Met andere woorden, op welke drie thema’s zou u
bezuinigen?
(Maximaal 3 antwoorden mogelijk)

(n=231)
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Het meest gekozen antwoord (60%) op vraag 6 Stel u bent verantwoordelijk voor de financiën van
onze gemeente. Aan welke drie thema’s zou u minder geld uitgeven? Met andere woorden, op welke
drie thema’s zou u bezuinigen? is: "Gemeentelijke organisatie".

Anders, namelijk:










?? uitbreiding aanpassing gemeente huis geleen en sittard? -/- 10 miljoen
Alles is belangrijk.
Bv overbodige drie kunstwerken om de fusie te ..... horizonvervuiling en het geen het gekost
heeft had men andere dingen mee kunnen doen
Dat vindt ik een moelijke keuze.
Dure projecten in sittard zoals de ligne
Efficiëntere uitvoering van werkzaamheden, zodat flink bespaard kan worden op de totale
uitgaven.
Fortuna
Gelden voor huisvesting amtenaren
Gemeente Sittard
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Graaicultuur bij de gemeente
Grootschalige evenementen
Grote evenementen en prestige projecten
Grote projecten (sportzone, Tom Dumoulin Park, De ligne) waar alleen de wethouder(s) blij van
worden en voor de rest niemand op zit te wachten
Hoogmoedswaanzin van stadsbestuur om in dure gebouwen te moeten zitten (
Kloosterkwartier ) Er staan massa's gebouwen leeg in de gemeente. Een laptop kun je vrijwel
overal aansluiten
Inkomen van bustuurders
Kunstvoorwerpen zoals op de rotondes.
Oktoberfest
Plannen asl Ligne 3 kunstwerken aan begin kernen.
Prestige projecten zoals bijv. "de Lege Ligne" en festiviteiten.
Sportgelegenheid bedoel ik de topsport, niet bezuinigen op breedtesport
Sportzone
Toerisme
Zinloze geldslurpende projecten om het centrum te verbeteren

Toelichting












Binnensteden lopen leeg. Hou op met geld besteden aan plannen om meer winkels te trekken.
Creëer woonruimte in plaats. Zo wordt de stadskern weer om wonen. Voor mensen met klein
budget en jongeren.
Geef maar eens geld uit aan Geleen en Born en niet aan de bodemloze put Sittard!
Gemeentelijke organisatie kan veel, echt veel efficiënter werken. Het digitaal aanmelden voor
bijvoorbeeld eenvoudig loketwerkzaamheden is een farce. Het is voor veel (oudere) mensen
moeilijk maar voor iedereen volledig inefficiënt. Ik had bijvoorbeeld dringend een "bewijs van
leven nodig". Via de (huidige) officiële weg had me dat belachelijk veel werk en tijd gekost.
Onaangekondigd ben ik naar de stadswinkel gegaan en heb "een bewijs van leven gevraagd". Mij
werd heel correct op de procedure gewezen van eerst aanmelden, tijd bespreken, etc. etc. etc. Ik
heb echter vriendelijk gevraagd of men een uitzondering wilde maken omdat ik dit bewijs ( ook
echt ! ) dringend nodig had en ik bovendien afhankelijk ben van derden voor vervoer van huis
naar de stadswinkel. Bij uitzondering werd ik geholpen. (Complimenten voor de vriendelijkheid
en service overigens). En toen ik naar de daartoe aangewezen balie mocht gaan, liep ik welgeteld
binnen 2 minuten al weer naar buiten met het bewijs van leven. Geprint, betaald, compleet
afgehandeld. Kortom, automatisering is prima, maar bewaak wel de grenzen van de echte
efficiency. En vooral ook "klantvriendelijkheid".
Het is toch te gek voor woorden dat de Gemeente Sittard-Geleen zich druk moet maken over de
schutterijen en andere dorpsverenigingen. Laat ze lekker zelf de broek ophouden. Dat de stad in
de financiële problemen zit is niet belangrijk. Lang leve GOB!
Hier heb ik niet over nagedacht
Ik weet niet waar de gemeente nu het beschikbare geld aan uitgeeft.
Is zeer moeilijk daar alles wel geld nodig heeft. Alleen is mijn menig dat er heel vaak onnodig geld
verspilt word neem een vb aan het stadspark welke er netjes uit ziet en toch totaal onder
handen genomen gaat worden. Hier kan makkelijk bespaart worden door alleen wat echt nodig
is te verbeteren en niet mooie oude bomen die er nog goed bij staan te gaan verwijderen en
daardoor er een complete kaalslag gekomen is. .
Niet onnodig geld uitgeven aan lokale evenementen die het bedrijfsleven zelf kan dragen.
Recreatie en toerisme kan volgens mij vrijwel helemaal gedragen worden door bedrijven. Het
enige dat de gemeente daarin hoeft te doen is vergunningen behandelen en waar mogelijk
toekennen.
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Sportgelegenheden als in sportzone, voorzieningen zoals de huidige zwembaden en zo niet.
Volgens mij is onderwijs toch echt een landelijk gebeuren, hoort hier niet thuis. Alle te ontvangen
geoormerkte potjes van de overheid dienen niet meegenomen te worden in stellingen die gaan
over bezuinigingen.
Voor cultuurgelden zijn gemakkelijk andere bronnen aan te boren. De gemeentelijke organisatie
is veel te strak en te log, weinig souplesse dus. Veel is afhankelijk van persoonlijke contacten met
politici en/ of ambtelijk apparaat: niet goed! 1 grote locatie waar je alles in onder brengt helpt
ook niet in een gemeente met een dergelijke grote gebiedsspreiding. De dorpen - stadsdeel 1 worden letterlijk als achteraf gebied beschouwd:dat blijkt al uit alle visienota's die aan ons
voorbij komen. Veelal op 't einde volgt er een opmerking over het "buitengebied" die weinig om
het lijf heeft of alleen maar beperkend werkt.
Zie toelichting vraag 5 en daarenboven waarom geld aan jongeren uitgeven; laat de ouders hun
verantwoording nemen. wellicht dan ook minder overlast en schade door deze groep.
Zorg voor je bewoners en niet alleen voor prestige projecten

5

Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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