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Voorzitter, collega’s van de Raad en inwoners van Stein hier aanwezig en natuurlijk ook de luisteraars
en kijkers thuis, welke deze raadsvergadering volgen via de Lokale Omroep Stein.
Op de eerste plaats willen wij van Steins Belang een woord van dank over brengen aan allen,
medewerkers en bestuurders, die hebben gewerkt aan de totstandkoming van de 2e
bestuursrapportage 2018 en de programmabegroting 2019 met het meerjarig perspectief voor 2020,
2021 en 2022.
Voornoemde stukken zijn goed leesbaar en zien er goed verzorgd uit. Hiervoor onze dank.
Wij hebben geen glazen bol waarin we de toekomst kunnen zien, maar we kunnen wel aangeven wat
de fractie Steins Belang voor de toekomst van Stein en zijn burgers wil bereiken. Mirjam Driessen en
ik zijn raadslid namens de fractie Steins Belang en we zullen beiden het woord voeren. Ik start en
Mirjam neemt halverwege onze beschouwing het stokje over.
Steins belang wil eraan blijven werken, dat iedere inwoner van Stein trots moet kunnen zijn op de
gemeente Stein. Er is veel in beweging gezet om onze inwoners te attenderen op de vele goede
zaken die Stein heeft. Diverse acties zijn hier op ingezet zoals ook de pas gestarte
communicatiecampagne, om Steindenaren meer bewust te maken van al het moois in onze
gemeente. Iedereen heeft de posters langs de wegen kunnen zien met de spreuk: ”dat maakt Stein
voor mij.”
In ons coalitieakkoord “Kansrijk besturen” vinden we terug wat wij voor de burgers van Stein de
komende 4 jaar willen verwezenlijken.
TERUGBLIK
De economische crisis hebben we achter ons. Helaas is dat nog niet voor iedere burger merkbaar. De
werkgelegenheid trekt steeds meer aan ook in Stein, dit is een goede zaak.
Wij hebben als fractie Steins Belang ons steentje bijdragen in de positieve ontwikkeling van Stein in
de laatste jaren.
Het zeer lastige dossier Steinerbos is in een rustiger vaarwater gekomen.
Sociale werkvoorziening / participatiebedrijf is nog volop in ontwikkeling. We blijven de ingezette lijn
van samenwerken in regionaal verband vasthouden, als dat kan en dit een duidelijk meerwaarde
heeft. Plan B het lokale participatiebedrijf voor Stein blijft ons alternatief.
Stein is een financieel gezonde gemeente en kan als een krachtige zelfstandige gemeente nog vele
jaren door. Samenwerking met andere gemeentes in regionale verband blijft onze aandacht houden.
FINANCIËLE POSITIE GEMEENTE
Momenteel staat de gemeente Stein er uitstekend voor op financieel vlak. Het weerstandvermogen
van de gemeente Stein is nog altijd bovengemiddeld en blijft boven het weerstandsratio van 2
(uitstekend).
De gemeente Stein blijft gebaat bij een gezonde financiële huishouding. Zoals iedereen reeds heeft
kunnen lezen, zijn in het coalitie akkoord “Kansrijk Besturen” een aantal ambities en keuzes
vastgelegd. Deze ambities en keuzes zijn door gerekend en zijn terug te vinden in de
programmabegroting van 2019 met het meerjarig perspectief voor 2020, 2021 en 2022.

ACCOMODATIEBELEID
Wij zijn er als fractie Steins Belang trots op dat er een eerste stap is genomen richting het nieuwe
accommodatiebeleid. In de raad is de startnotitie accommodatiebeleid reeds vastgesteld en zal deze
als leidraad dienen voor het nieuwe accommodatiebeleid. Als fractie en raad zullen wij moeten
aangeven of wij het wenselijk achten om accommodaties binnen onze gemeente en binnen de
diverse kernen, te handhaven of te verminderen. Daarnaast zal de raad richting moeten geven aan
de gewenste bezettingsgraad van een accommodatie. In het verlengde hiervan, zullen we iets
moeten vinden van het al dan niet gezamenlijk/multifunctioneel gebruiken van een accommodatie.
Steins Belang is van mening dat het aantal accommodaties in onze gemeente in lijn moeten worden
gebracht met het, naar verwachting, in de komende decennia dalend aantal gebruikers. Hierbij is het
uitgangspunt, dat wij als doel stellen om de accommodaties niet alleen in stand houden, maar dat de
accommodaties een versterkende bijdrage leveren aan de sociale cohesie en de leverbaarheid
binnen de gemeente Stein. Dit betekent onder andere dat accommodaties beter en meer
multifunctioneler gebruikt dienen te gaan worden.
Tevens dient er gekeken te worden naar de behoeftes van de verenigingen en huidige bezetting, om
beschikbaarheid van sportzalen te verhogen.
Binnensport verenigingen ervaren knelpunten bij het gebruik van hun accommodaties. Een aantal
verenigingen heeft reeds aan onze partij aan gegeven dat het steeds moeilijker wordt om uren te
krijgen in een sporthal die voldoet aan de eisen van hun sport. Voor de verenigingen die in hoge
mate afhankelijk zijn van vacante uren in meerdere sporthallen, dient een oplossing gezocht te
worden. Wij vragen als Fractie Steins Belang om onderzoek te doen naar de knelpunten en op korte
termijn oplossingen te bieden waar mogelijk.
SUBSUDIEBELEID
Het nieuwe subsidiebeleid treed in werking in 2019 voor onze verenigingen. Een goede
voorbereiding met ons verenigingsleven heeft hieraan ten grondslag gelegen.
Het verenigingsloket kan behulpzaam zijn bij het doen van aanvragen. Ook zal service geboden
worden als zich problemen voor doen bij verenigingen in beginjaren, na invoering van de nieuwe
regeling. Op die service blijven wij als Steins Belang monitoren.
STEINERBOS B.V.
Voor de toekomst van Steinerbos B.V. zijn in het coalitieakkoord duidelijke kaders gesteld. Deze
kaders dienen als leidraad voor de nieuw af te sluiten exploitatieovereenkomst met een looptijd van
minimaal 12 jaar tussen Steinerbos B.V. en de gemeente Stein. Steinerbos B.V. zal door de nieuwe
overeenkomst verder op afstand komen te staan van de Gemeente Stein en zal kunnen gaan
functioneren als een echte B.V. De B.V. heeft hierdoor de ruimte om te investeren in een solide
toekomst. Wij zullen de gekozen lijn vasthouden en wij verwachten op korte termijn de uitwerking
van de kaders die in het coalitieakkoord zijn vastgelegd.
DUURZAAMHEID
Duurzaamheid zal één van de belangrijkste thema’s worden in de komende 30 jaar. In Nederland
dienen, binnen 12 jaar, twee miljoen woningen afgekoppeld te zijn van gas. Als we de ambitie van
het huidige kabinet volgen, zal iedereen in 2050 afgekickt moeten zijn van het gasgebruik. Wij als
fractie Steins belang zijn ons bewust van forse uitdagingen die voor ons liggen. De gemeente Stein zal
als kartrekker moeten fungeren in het verduurzamen van onze woonomgeving. De gemeente Stein
zal, zoals in het coalitieakkoord “Kansrijk besturen” staat omschreven, een aantal projecten verder

concretiseren. Bramert Noord fase 1 is een voorbeeld van een kans om binnen de gemeente een
beperkt aantal energie neutrale woningen te realiseren.
Verder vinden wij het belangrijk dat onze inwoners nog meer worden geattendeerd op de
mogelijkheden die bestaan omtrent het verduurzamen en het verbeteren van de
levensloopbestendigheid van hun woning. De provincie en ook onze gemeente hebben een aantal
financieel voordelige leningsvormen voor het installeren van energie besparende- of opwekkende
maatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonneboilers of het plaatsen van HR++ glas en het
gemeentelijk zonnepanelenproject. In de raad is besloten om voor dit project drie miljoen euro extra
vrij te maken. Hierdoor kunnen nog meer inwoners gebruik maken van het gemeentelijk
zonnepanelen project.
Wij vinden het van groot belang dat iedere inwoner van Stein, zo lang en comfortabel mogelijk, in
zijn duurzaam huis kan wonen.
OPENBARE RUIMTE
Het huidige onderhoudsniveau van de openbare ruimte wordt door onze inwoners als goed ervaren.
Enkele minpuntjes die om verbetering vragen zijn:
 Onkruid op de trottoirs en in de goten wordt nog steeds als storend ervaren.
 Bevuiling van de trottoirs door uitwerpselen van honden moet beter gehandhaafd worden.
 De staat van de bestrating rond het nieuwe winkelcentrum vertoont op meerdere plaatsen
grote problemen van losliggende klinkers. Wij vragen uw college om op korte termijn
passende maatregelen te treffen om dit probleem op te lossen.
Met grote regelmaat voeren o.a. nutsbedrijven werkzaamheden uit, waardoor trottoirs en gedeeltes
van de weg open worden gebroken voor het verrichten van herstel werkzaamheden bij storingen.
Wij constateren dat het wegdek, maar vooral trottoirs, lang niet altijd in goede en veilige staat
worden terug gebracht. Graag zien wij hier een betere controle op om hinder en overlast te
voorkomen.
VOLKSHUISVESTING
Bij het onderzoek naar de haalbaarheid van gedeeltelijk bebouwing van Bramert Noord is tevens de
woningvoorraad in de gemeente Stein in kaart gebracht. Het blijkt dat er discrepantie is tussen de
huidige voorraad woningen en de toekomstige benodigde woningen. Wij vinden het belangrijk dat er
door het college gekeken wordt naar oplossing om onze woningvoorraad toekomstbestendig te
maken. Wij vinden het belangrijk als Steins belang dat iedereen die zich binnen de gemeente Stein
wil huisvesten, ook in de toekomst de mogelijkheid heeft om in onze prachtige gemeente te kunnen
blijven wonen.
Zoals we al reeds hebben aangehaald, zijn het realiseren van energieneutrale woningen een goede
kans om zowel onze woonvoorraad up-to-date te houden, als invulling te geven aan het
verduurzamings vraagstuk voor Stein.
ONVERANTWOORD HARD RIJGEDRAG IN WOONWIJKEN
Weggebruikers die bij grote regelmaat de maximale snelheden overtreden veroorzaken vooral in
woonwijken onveilige situaties en overlast. Als fractie Steins Belang vragen wij om meer controles en
extra handhavend op te treden tegen deze ergernis, zoals dat door veel inwoners wordt ervaren.

PARKEERPROBLEMATIEK WINKELCENTRUM STEIN
Fractie Steins belang is op de hoogte van de parkeerproblematiek rondom het winkelcentrum.
Volgens mededeling van het college wordt de raad voor het einde van dit jaar op de hoogte gebracht
van de uitkomsten van het verkeersarrangement winkelcentrum Stein. Wij zijn als fractie zeer
benieuwd naar de uitkomst van dit arrangement. Nadat wij kennis hebben genomen van het
verkeersarrangement willen, wij zo snel mogelijk maatoplossingen omtrent de parkeerproblematiek.
MEER MAATWERK IN HET SOCIAAL DOMEIN
Als Steins Belang zijn wij zeker niet ongelukkig met de aangekondigde wijziging in de uitvoering
toekenning huishoudelijke hulp.
Onze gemeente Stein behoort tot de gemeenten welke, mede ten gevolge van uitspraken van de
Centrale Raad van Beroep, nieuwe normen voor de toekenning van huishoudelijke hulp vanaf 1
januari 2019 heeft opgesteld en in een regeling vastgesteld.
Stein gaat terug naar het oude systeem van huishoudelijke hulp in het kader van de W.M.O. In 2015
werd de urenregistratie los gelaten ten behoeve van de van de vergoedingen per doel of taak.
Cliënten kregen een arrangement waarbij de nadruk kwam te liggen op zelfredzaamheid.
Die zogenaamde arrangementen zijn, gezien eerder genoemde uitspraken van de Centrale Raad van
Beroep, niet langer toegestaan.
Het sociale domein moet weer meer maatwerk gaan leveren. In de te voeren keukentafel gesprekken
zal daar vooral de nadruk op moeten worden gelegd.
Geen enkel gezin of huishouden is het zelfde. Hulpvragen zijn dan ook heel divers. Mensen die hulp
vragen verdienen die hulp te krijgen die daadwerkelijk nodig is.
Wij vertrouwen er op dat de veranderingen voor Stein verbeteringen in de uitvoering zullen
opleveren. DAT WIL STEINS BELANG.
PARTICIPATIEBEDRIJF
Als het aan de fractie Steins Belang ligt blijft de gemeente Stein zich inzetten voor samenwerking in
de regio en daar buiten waar dat kan. Samenwerking moet dan wel financieel gunstig zijn en/of een
grote meerwaarde hebben.
Dat geldt zeer zeker ook voor het beoogde participatiebedrijf.
Voorzitter, leden van de Raad, als Steins Belang herhalen wij nogmaals wat wij eerder hebben
uitgesproken: “Wij hoeven als Sittard-Geleen, Beek of Stein niet zelf het wiel uit te vinden, er zijn
goed functionerende voorbeelden in ons land bekent. Wat elders kan moeten wij in Stein én de regio
ook kunnen”.
Voorzitter, wij blijven uw college oproepen in gesprek te blijven met onze buurgemeenten met als
doel een toekomstproof participatiebedrijf zoals de regio en dus ook Stein dat verdient.
Het alternatief plan B voor een eigen Steins participatiebedrijf is in voorbereiding aangezet en gaat
niet van tafel.
Alleen oprechte inzet van de buurgemeenten Sittard-Geleen en Beek kan hier verandering in
brengen. Kom over de brug zeggen wij als Steins Belang.
Wij blijven de ontwikkelingen volgen en zullen de zorgen voor onze mensen, die nu veelal naar
tevredenheid werk verrichten in de beschutte omgeving van Vixia, zeker niet vergeten.

ARMOEDEBELEID
Steins Belang is van mening dat iedereen mee moet kunnen doen in de huidige maatschappij. We
zien regelmatig mensen die herhaaldelijk in de problemen zijn gekomen en hier zelf geen uitweg in
vinden. Het is van groot belang dat er oog en oor voor deze inwoners blijft en ook voor hen gekeken
wordt voor maatwerk in oplossingen.
DOP
De afgelopen jaren is gebleken dat het burgerinitiatief binnen de kernen goed van de grond is
gekomen. We merken dat dit binnen de kern voor sociale cohesie heeft gezorgd en wij zien dit als
meerwaarde voor de toekomstige samenleving.
RECREATIE EN TOERISME
Steins Belang en de Gemeente Stein gaan de komende jaren investeren in profilering op toeristisch
en recreatief gebied. Er komt een toeristische uitvoeringsagenda en we willen een verbinding gaan
leggen met het culturele erfgoedbeleid en de toeristische infrastructuur. Hierbij betrekken we
diverse organisaties. Voor het taakgebied toerisme in samenhang met het bewaken van en sturen op
cultureel erfgoed wordt extra bestuurskracht ingezet ten aanzien van de toeristische visie en majeure
projecten zoals de brug over de maas. Zodat de inwoners en de toeristen trots kunnen zijn op het
lokale toerisme binnen de gemeente Stein.
Wij vragen uw college bijzondere aandacht te blijven geven aan het grensoverschrijdende project ‘de
voetgangers/fietsburg over de maas. Wat is de stand van zaken nu ?
SPORT EN BEWEGEN
Wij vinden het belangrijk dat iedere burger voldoende keuze mogelijkheden heeft om te kunnen
sporten en aan andere activiteiten deel te kunnen nemen binnen het verenigingsleven. Hierdoor
worden inwoners ondersteund om zich lichamelijk en geestelijk goed te kunnen blijven voelen in
onze gemeente. De fractie Steins Belang staat dan ook positief tegenover het verstrekken van extra
budget omtrent het bewegingsprogramma “Escplore”. Wij vinden het belangrijk dat inwoners in alle
leeftijdscategorieën, kunnen sporten en bewegen.
ONDERWIJS
Steins Belang wil voor alle kernen een basisschool met kindcentra’s. De kwaliteit van het onderwijs
blijft hierbij het belangrijkste punt. Samen met de ouders van nu en van de toekomst, willen wij met
alle betrokken partijen kijken naar de mogelijkheden. Onderzoeksresultaten zullen wij in onze
beoordeling meenemen. Vooral ook de kwaliteit van het onderwijs moet voor Steins Belang met te
nemen besluiten gediend zijn.
BESTUURSCULTUUR
De gemeentelijk organisatie verandert en verbeterd mee. Ambtenaren hebben sterk de behoefte om
meer te willen kijken naar de vraag van de inwoners en de mogelijkheden binnen de gemeente, dan
naar zaken die onmogelijk zijn. Hierdoor zullen kansen beter benut worden, kan er meer ingegaan
worden op maatwerk en zullen er snellere terugkoppelingen gegeven worden op vragen en
meldingen van onze inwoners. Als Stein Belang juichen we deze manier van werken toe.
SLOT
Tenslotte willen wij uw allen bedanken voor de aandacht de afgelopen minuten. Ook een dankwoord
aan alle ambtenaren die zich het afgelopen jaar hebben ingezet en zich het komende jaar weer
volledig zullen inzetten om van Stein een gemeente te maken waar je als inwoners trots op bent.
Trots om hier te wonen, te werken en te recreëren en waar je kinderen veilig in kan opvoeden.

De fractie Steins Belang zal zich hier sterk voor inzetten en wij hopen dat in het komende jaar nóg
meer inwoners zullen meedenken en praten. Voor een Stein waar je nooit meer uit weg wilt.
Dank aan U allen voor de aandacht.

