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Voorzitter,
Tijdens de voorbereidingen op de behandeling van de begroting ervaren we het vaak als
vanzelfsprekend dat er snel antwoord komt op de vele vragen die er in dat voortraject
ieder jaar zijn. Dit jaar was dat niet anders. Ik stel vast dat we snel en goed geïnformeerd
zijn door het college.
En daarom is het ook goed dat we vooraf aan onze beschouwingen even stil staan bij het
vele werk dat tijdens die voorbereiding verzet wordt door het college en niet in het minst
het ambtelijk apparaat. Namens de fractie van DOS zeg ik : Dank daarvoor!
Vandaag zijn de algemene beschouwingen van de gemeente Stein. Dat betekent dat wij
vanuit een terugblik naar het afgelopen jaar vooruit kijken naar wat volgens ons de
belangrijke thema’s zijn voor de komende periode.
En dat doen we uiteindelijk door een oordeel te geven over het jaar 2016 tot nu toe. We
kijken immers ook naar de 2e bestuursrapportage. En we laten ons licht schijnen over de
begroting van de gemeente voor 2017 en de doorkijk voor de jaren 2018 tot en met 2020.
Bijzonder dit jaar is dat naast de begroting ook al meteen de eerste begrotingswijziging
voorligt ter besluitvorming vandaag. Dat is niet alledaags. Maar dat is wel voor de hand
liggend. Want deze begrotingswijziging gaat over niets anders dan de ambities van het
nieuwe coalitieakkoord. Het gaat over de financiële vertaling van dat akkoord.
Voorzitter,
Een nieuwe samenstelling van de coalitie was helaas onvermijdelijk, omdat het CMB de
stekker er uit getrokken heeft.
Tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2016 stapte het CMB uit de coalitie met CDA en
DOS. Aanleiding was het centrumplan, fase 2.
Heel erg veel inwoners hebben ons laten weten dat ze niets, maar dan ook helemaal niets
snapten van de zeer overtrokken principes van het CMB. Dat het CMB het centrumplan,
fase 2 wilde frustreren.
Met de door het CMB gebezigde kreten als “een man een man, een woord een woord” en
“Als wij ergens een handtekening onder zetten, dan is ons dat heilig….” …. Werd op straat
door veel inwoners in dit geval met hoongelach gereageerd.
Voor DOS, naast de door ons aangevoerde argumenten, mede een teken dat we goede
besluiten genomen hebben. Voor CMB een reden om voor de zoveelste keer een
bestuurscrisis in de gemeente Stein te veroorzaken.
Voorzitter,
Gelukkig hebben wij in de maanden die daarop volgenden mogen ervaren dat er in deze
raad ook partijen zijn die het echt goed voor hebben met de gemeente Stein en die bereid
zijn om ten behoeve van de bestuurbaarheid van deze gemeente ook daadwerkelijk
samen met ons water bij de wijn hebben willen doen.
Ik noem in dit geval het Steins Belang en in het bijzonder Gina Van Mulken, van de fractie
Gina, die daarbij de nodige offers heeft gedaan.
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Voordat ik namens mijn fractie in ga op de inhoudelijke thema’s van de begroting zou ik
graag iets willen zeggen over de financiële uitgangspunten en de financiële positie van de
gemeente Stein.
De voorliggende bestuursrapportage en begroting zijn in feite nog een resultaat van het
vorige college en daarmee van de vorige coalitie. Zoals u uit de stukken heeft kunnen
lezen, is het proces van het opstellen van de stukken namelijk al afgerond voor de zomer
van dit jaar.
Onder leiding van de voormalige wethouder financiën (Mevrouw Wingelaar) is het college
erin geslaagd om een sluitende begroting te presenteren. Een sluitende begroting waarbij
langlopende, al ingeboekte en niet realistische en nog te realiseren bezuinigingen, zoals
op de personeelspost en het Steinerbos, er uit zijn gehaald.
Daarmee ontstaat een veel reëler beeld van hoe we er als gemeente daadwerkelijk
voorstaan. En dat is, in tegenstelling tot het beeld dat over Stein bij menig buitenstaander
bestaat en zo heb ik eerdere jaren ook al aangegeven, zeer goed !
De gemeente Stein heeft een riante reservepositie en een begroting met voldoende ruimte
voor nieuw beleid en nieuwe investeringen. Een begroting die het ook mogelijk maakt om
de wensen die de nieuwe coalitie heeft integraal mee te nemen en ook daadwerkelijk te
kunnen uitvoeren.
Nogmaals: Een compliment aan alle ambtenaren die hieraan mee gewerkt hebben maar
zeker ook aan het gemeentebestuur en in het bijzonder de voormalige wethouder
financiën.
En dan hoor ik de critici met zoveel woorden al zeggen: “Er zijn de nodige meevallers van
rijkswege die het resultaat positief beïnvloeden”. Dat klopt. Maar dat klopt voor dit jaar
voor het eerst in vele jaren! Tegen die criticasters zou ik willen zeggen: Sinds 2010 is dit
het eerste jaar dat de algemene uitkering (datgene wat we van het rijk krijgen) positief
uitpakt. Over al die jaren dat we forse bezuinigingen hebben moeten doorvoeren om de
begroting in evenwicht te houden hoor ik er maar bitter weinig in deze raad praten de
laatste tijd.
We zijn er als gemeente in ieder geval in geslaagd om de algehele financiële crisis goed
door te komen. We hebben de nodige bezuinigingen doorgevoerd.
In totaal ca 4,5 miljoen structureel. Sta daar nou eens even bij stil. Realiseert zich
iedereen in deze raad waar we het dan op de maat van de gemeente Stein over hebben?
Wij hebben, geachte leden van deze raad, vier en een half miljoen euro, minder te
besteden. Ieder jaar opnieuw. En toch presenteert dit college een begroting die een pluim
verdient !!!
En als ik het goed begrepen heb, was de provincie Limburg, onze toezichthouder,
dezelfde mening toegedaan. Laat ons, als gemeenteraad, dit reële positieve beeld ook
uitdragen. In plaats van misplaats Maaskants gemopper en misleidend “geknoter” over
hoe slecht we er voorstaan. Stop met het afdraaien van die versleten grammofoonplaat
over de slecht functionerende wethouder financiën. Kortom breng het objectieve beeld
naar buiten; maak de inwoners niks wijs en stop met “framen” in het negatieve!
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Voorzitter,
De gemeente heeft ondanks beroerde tijden niet achterover gezeten. Sterker nog: Er is,
zoals dat heet – anticyclisch- geïnvesteerd en daarmee heeft de gemeente als overheid
haar verantwoordelijkheid genomen om de lokale economie, in minder plezierige
economische omstandigheden, te ondersteunen.
Investeringsprogramma’s zijn niet bijgesteld en ons ambitieniveau is ook niet verhoogd.
Echt pijn hebben de bezuinigingen ook niet gedaan en ons belastinggebied is behoudens
de doorgevoerde inflatiecorrectie niet sterker dan in andere gemeenten en niet evenredig
meer gestegen.
En ja, we hebben zo nu en dan gebruik gemaakt van onze algemene reserves om de
crisis te overbruggen. Dat lijkt mij volstrekt normaal in uiterst beroerde tijden.
En laten we wel wezen…. Thuis gebruiken we ook spaargeld als het even niet uit het
reguliere salaris kan. Daar hebben we tenslotte voor gespaard.
Laten we er geen doekjes om winden. Stein staat er financieel goed voor en onze
toezichthouder (lees de provincie) deelt die mening. Kortom we mogen trots zijn op de
wijze waarop we onze financiële huishouding voor elkaar hebben. Dat wil echter niet
zeggen dat we achterover moeten leunen, zeker gezien een aantal uitdagingen die we nog
voor de boeg hebben. We zijn als DOS dan ook van mening dat we moeten blijven
insteken op een neutrale begroting. Een begroting waar lasten en baten in evenwicht zijn.
Nu wij in economische betere tijden komen, vinden wij dat het beschikken over de
algemene reserves echt moet worden beperkt en dat we, daar waar dat kan, ook weer
beperkt moeten kunnen gaan sparen.
En als de doorkijk in meerjarenperspectief zoals die nu voorlicht, ook werkelijkheid wordt,
dan kunnen we er volgend jaar misschien zelfs voor kiezen om de belastingen voor 2018
niet te verhogen of zelfs te verlagen. Voor 2017 is dit nog niet reëel, maar als het kan, zijn
we daar voor het jaar 2018 zeker voorstander van.
Voorzitter. Je kunt naar deze financiële stukken kijken vanuit het perspectief van het half
lege glas. Maar de DOS fractie kijkt er toch vooral naar vanuit het half volle glas. En
misschien is het glas wel bijna helemaal vol. Ik leg dat graag uit…..
Als we terugkijken naar de afgelopen periode dan zijn veel van de ambities die we ons
voorgenomen hebben ook daadwerkelijk uitgevoerd.
Ik noem als voorbeeld het Centrumplan Stein, de vele infrastructurele werken die
gerealiseerd zijn, maar ook het succesvol doorvoeren van ons beleid ten aanzien van
eigen kracht en DOP’s. Ik kom daar straks nog op terug.
De extra toestroom van statushouders hebben we vrij eenvoudig, ondanks dat ons dit
vanuit het rijk wordt opgelegd, kunnen opvangen.
En in plaats van dat partijen zoals het CMB meedelen in het succes van bijvoorbeeld het
Centrumplan, trekken ze de stekker uit de coalitie omwille van naar onze mening sterk
overdreven principes. Heel veel burgers hebben daar schande van gesproken!
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Het feit dat gemeenteraad en college gezamenlijk hun verantwoordelijk hebben genomen,
is de reden waarom er nu een fantastisch nieuwe centrum is gerealiseerd is.
Wij hebben er het volste vertrouwen in dat snel ook een start wordt gemaakt met het
afronden van fase van het winkelcentrum en het aanleggen van het Omphaliuspark.
Daarmee komen we binnen het centrum van Stein tot een mooie afronding.

Voorzitter,
Als vrienden van mij die al een tijdje niet meer in Stein zijn geweest, via het nieuwe
Zwembad richting centrum en dan via Halstraat richting Meers gaan, dan geven zij mij
altijd aan dat we fantastische verbetering hebben kunnen doorvoeren. Maar ze snappen er
geen jota van waarom we er altijd in slagen om toch vooral de negatieve kanten te
belichten?
De boodschap van DOS voor deze algemene beschouwingen zal dus vooral zijn:
Beste collega’s laten we eens met zijn alle wat meer trots zijn op onze gemeente. Er is
veel gebeurd. En er staat nog veel op stapel. Probeer daar nu eens trots op te zijn en
straal dat ook uit.
We zijn nota bene de gemeente met het laagste winkelleegstandspercentage van Zuid
Limburg. Er is nog geen vierkante meter grond meer te koop op ons Businesspark.
We hebben de laagste werkeloosheid en de minste uitkeringsgerechtigden in de regio.
Er is een prima vestigingsklimaat. Een prachtige natuur en we hebben heel wat trotse
ondernemers die samen met de gemeente iets willen betekenen voor de lokale economie.
En dan zijn er nog voldoende kansen en mogelijkheden die nog voor ons liggen.
Ik denk daarbij aan de Chemelot campus en aan VDL-Nedcar (om de hoek) die, als de
voorspellingen uitkomen, zorgen voor een economische impuls die we sinds de sluiting
van de mijnen in deze regio niet meer gekend hebben.
In de begroting is op alle mogelijke manieren rekening gehouden met de verdere
facilitering van het lokale bedrijfsleven.
We hebben investeringen opgenomen ten behoeve van de bereikbaarheid van
bijvoorbeeld onze Haven en de bedrijvenparken. Hoor mij goed: We investeren ca 4
miljoen in nieuwe wegen .
We gaan de 2e fase van het Centrumplan afronden en we faciliteren projecten als de Poort
van Stein en de Stationsomgeving Beek-Elsloo. .
Neem daarbij de in het coalitieakkoord opgenomen investeringen voor het veiliger maken
van onze leefomgeving met projecten als het optimaliseren van de weg Mergelakker en de
verkeersveiligheid vanaf de brug van Meers naar Stein en het extra investeren op
recreatie en toerisme. Ik noem ook de middelen die gereserveerd zijn voor duurzaamheid.
En voor het overige verwijs ik simpelweg naar de voornemens in het coalitie akkoord. En
dan hebben we voldoende zaken om trots op te zijn.
En het mooie van dit alles is dat we het ook nog kunnen betalen.
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Er zijn een heleboel gemeenten die op dit moment nog hun ambities moeten bijstellen en
waar helemaal geen ruimte is voor ontwikkelingen van nieuw beleid.
Naar ik heb begrepen worden projecten in Sittard-Geleen uitgesteld vanwege de financiële
situatie. Ik noem maar eens het in deze raad veel aangehaalde voorbeeld van de
unilocatie van de scholen Grevenbicht en Obbicht.(Als het om onderwijshuisvesting gaat)
Voor diegene die kritisch zijn zou ik willen aanraden om eens te gaan kijken in de
binnenstad van Geleen of het nieuw gebouwde Ligne in Sittard. En waar Sittard – Geleen
pas nog in de krant pronkte met het te werk stellen van uitkeringsgerechtigden, kan ik u
melden dat stein dat in goed overleg met die mensen al ongeveer 3 jaar doet. Kom mij dan
eens vertellen wie het hier in de regio nu (ieder op zijn eigen schaalgrootte) beter doet.
Stein of Sittard-Geleen?
Voorzitter,
Ik kom nog even terug op een aspect van het economisch beleid:
DOS heeft in de voorgaande beschouwingen nadrukkelijk gepleit voor het benutten en
verder uitbouwen van alles wat Stein te bieden heeft. We zijn een gemeente met een
enorme hoeveelheid interessante bedrijven. Gezien de ontwikkelingen in de regio en
wellicht daarmee de versterking van de aantrekkingskracht ook voor Stein moeten we dit
nog nadrukkelijker bij de kop pakken.
In mei dit jaar is gestart met een ondernemersbijeenkomst als eerste stap. Dat is prima.
De vervolgstappen zijn in de bestuursrapportage aangekondigd. Voorzitter we pleiten dan
ook om hier het komende kalenderjaar met nadruk aan te werken.
Dat brengt mij bij de gemeentelijke organisatie .
Op basis van het rapport Berenschot is twee jaar geleden gestart met een
organisatieveranderingstraject met het ambtelijk apparaat in de Gemeente. Een van de
belangrijke conclusies was dat de bezetting niet aan de maat was en dit grotendeels werd
gecompenseerd door veel medewerkers in te huren. Naar wij begrijpen is men er
inmiddels in geslaagd te voorzien in de diverse vacatures , ook op managementniveau.
Dat betekent dat de ambtelijke organisatie nagenoeg op peil is.
Als fractie willen wij in de begroting jaarlijks de ontwikkeling van de personele bezetting
terugzien, met als ijkpunt de cijfers van de begroting 2017. Daarnaast willen we graag
geïnformeerd worden over welke acties er inmiddels zijn aangezet om de achterstalligheid
op het gebied van competentieontwikkeling en beoordeling in te halen.
Voorzitter,
Ik kom bij het sociaal domein…
DOS vindt dat we in Stein moeten streven naar een solidaire, ondernemende en
gevarieerde samenleving. Daar moeten we als overheid in blijven investeren. Dat kan door
actieve ondersteuning van lokale initiatieven zoals dat in DOP-verband gebeurt.
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Stimuleer samenwerking tussen burgers, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke
partijen in en tussen kernen. Het creëren en behouden van laagdrempelige
ontmoetingsplekken is daarbij van groot belang.
Tegen deze achtergrond gaan we er overigens ook van uit dat het college haar rol pakt en
blijft pakken bij het streven naar het openhouden van de fanfarezaal in Meers. Want ook
hier zijn weer goede initiatieven van de kant van de plaatselijke carnavalsvereniging die wij
volgens DOS moeten koesteren.
Als door inwoners initiatieven aangedragen worden wil DOS meedenken en waar nodig
ondersteunen. Het gemeentebestuur moet geen afwachtende houding aannemen.
De overheid moet op een interactieve manier beleidsprocessen ondersteunen en
maatwerk leveren waar dat nodig is.
Dat vraagt om een andere aanpak. Een andere benadering. Zowel van het bestuur als van
de ambtelijke organisatie. Dit proces is in Stein in gang gezet. Maar we beseffen dat er
nog veel moet optimaliseren. DOS vindt dat we hier in de komende jaren de schouders
onder moeten zetten. Kortom de gemeente moet een stimulerende en faciliterende rol
spelen.
Daarbij is van belang een nieuwe balans te vinden tussen eigen initiatief, ruimte voor
anders doen en denken en ambtelijke en beleidsmatige sturing.
In het kader van de transformatie van het sociale domein hebben we als DOS een
duidelijke verschuiving bepleit:
Van dure geïndiceerde individuele zorg naar ondersteuning via algemene voorzieningen.
We constateren momenteel (ook aan de hand van cijfers!) dat deze verandering in onze
gemeente duidelijk op gang gekomen is. Het begin is gemaakt.
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn hierbij van essentieel belang. DOS is dan ook een groot
voorstander van het waarderen en faciliteren van onze vrijwilligers en mantelzorgers.
Waar nodig moet in dit kader adequate respijtzorg aangeboden worden.
Het aantal werkzoekenden in onze gemeente daalt. Dat is positief! Voor de inwoners van
onze gemeente, die nog geen baan hebben, moeten we toegang naar werk mogelijk
maken door het inzetten van gerichte trajecten.
Vooral de jeugdwerkeloosheid moet teruggedrongen worden.
DOS wil dat voor iedere werkzoekende een plan gemaakt wordt. Een traject naar werk of
onderwijs wordt uitgezet. Van vrijblijvendheid kan geen sprake meer zijn. Iedereen moet
participeren. Alles moet gericht zijn op het bieden van reële werkgelegenheidskansen.
Waar mogelijk ook via duale opleidingstrajecten.
DOS is dan ook een groot voorstanders van het realiseren van een regionaal
participatiebedrijf waarin de sociale diensten van Sittard, Beek en Stein en Vixia
samengebracht worden. Onder gezamenlijke regie kan dan de bestrijding van
werkloosheid worden opgepakt. Het Steins Werkbedrijf kan hier ook een duidelijke
bijdrage aan leveren. Maar leerwerktrajecten moeten ook gerealiseerd worden binnen de
DOP’s, Steinerbos, de gemeentelijke organisatie en bij plaatselijke en regionale
ondernemers.
We moeten durven te veranderen.
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We blijven een beroep doen op de eigen kracht, die gelukkig nog volop aanwezig is
binnen onze Maasdorpen. Goed zicht hebben op de budgetten die in het sociaal domein
beschikbaar zijn is daarbij van groot belang.
We willen goed geïnformeerd worden over hoe budgetten ingezet worden. We rekenen
hierbij op een adequate en transparante aanpak. Goede “controle” van de inzet van de
gemeentelijke middelen moet misbruik voorkomen.
We zijn voorstander van een integrale aanpak binnen het sociaal domein. Daarom zijn we
dan ook voorstander van het ontschotten van de 3D-budgetten. Ook ondersteunen we het
Collegestandpunt dat deze budgetten geoormerkt moeten blijven.
De in de afgelopen jaren opgebouwde reserve moet geen spaarpot worden. Waar deze
reserve ingezet kan worden om aanpak en activiteiten te vernieuwen en adequater te
maken heeft dit onze voorkeur.
De extra middelen die we van het rijk hebben ontvangen in het kader van het behoud van
werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp moeten we ook daaraan besteden.
Dat kan door het verlengen van de termijn waarbinnen de regeling uitgevoerd wordt en/of
de criteria van toekenning te versoepelen. Daarmee kunnen we meer werkgelegenheid
voor huishoudelijke hulpen in Stein in stand houden.
Jongerenhuisvesting:
Voorzitter, u kent DOS als een partij die zich al jaren inzet voor het behoud van jongeren
voor onze gemeenschap. Helaas constateren wij dat onze gemeente nog steeds niet
aantrekkelijk genoeg is als woongemeente voor jongeren. Via allerlei kanalen horen wij dat
jongeren best in de Steinse kernen willen wonen, maar dat zij door beperkt budget en
daarbij behorend beperkt aanbod niet aan de bak komen.
In een recente conferentie waarbij afvaardigingen van woningcorporaties,
huurdersbelangenverenigingen en deze raad aanwezig waren, werden goede ideeën
geopperd. De gemeente zou in haar eigen bestand op zoek kunnen naar panden om
geschikt te maken voor jongerenhuisvesting of zou leegstaande panden, die verpauperen,
kunnen aankopen. Dit alles natuurlijk in samenwerking met de corporaties en de
huurdersbelangenvereniging. Voor wat betreft het credo 1 erbij is 1 eraf, zou men kunnen
kijken of in de huidige planvoorraad van de gemeente te snijden is, immers onze
gemeente heeft relatief nog de grootste planvoorraad van Limburg en wij betwijfelen of al
die plannen ontwikkeld worden.
Ouderenhuisvesting:
Net als bij de jongerenhuisvesting, zien we ook een probleem ontstaan op het gebied van
ouderenhuisvesting. Immers, vele senioren, die leven van hun pensioen, krijgen veelal te
maken met hoge huren in onze gemeente. Dat vraagt om maatwerk, zogenaamde
levensloop bestendige wooneenheden lijken een oplossing zolang de huurprijs niet te
hoog wordt. Goed overleg bij de prestatieafspraken, met de corporaties en de
huurdersbelangenvereniging lijkt dan ook erg belangrijk.
Voorzitter,
Het subsidiebeleid heeft al menigmaal onze aandacht gevraagd. DOS was, is en blijft van
mening dat het subsidiebeleid aan de eisen van de moderne tijd moet voldoen. Met
andere woorden dat we toe moeten naar een outputgericht subsidiebeleid. Een
subsidiebeleid dat is afgestemd op de maatschappelijke behoeften. De gemeenteraad
heeft in september de beleidskaders in concept vastgesteld. bovendien is afgesproken dat
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de oude gemeenteraad nog voor de verkiezingen tot definitieve besluitvorming komt. Dat
juichen we toe en we zullen nauwlettend volgend of de noodzakelijke stappen gezet
worden..
Krimp is een onafwendbaar scenario. DOS heeft dat ook nadrukkelijk bepleit in eerdere
bijeenkomsten. Het is een absoluut strategisch speerpunt. Het heeft effecten op de
huisvesting van het onderwijs in onze gemeente. Op verenigingen en accommodaties. Op
Voorzieningen en mobiliteit. Op wonen en op economie. We gaan dat nu niet hier in alle
breedvoerigheid herhalen. We verwijzen graag naar datgene wat we daarover gezegd
hebben in het coalitieakkoord.
Voor wat betreft het onderwijs zijn wij van mening dat een update aan de orde is voor wat
betreft de wensen of voornemens van Kindante in relatie tot de wensen / voornemens van
de gemeente Stein. Ook dat hebben wij in het coalitie akkoord met zoveel woorden
vastgelegd. Onderwijsplannen zullen goed onderbouwd moeten worden met cijfers. Zeker
met objectieve bevolkingsprognoses. Zo kunnen we niet begrijpen dat Kindante, op basis
van hun ter beschikking staande cijfers het voorstel doet om van de huidige 4 scholen in
Elsloo over te stappen naar 1 school. De menselijke schaal moet de norm blijven!
Het Steinerbos heeft zijn eigen agenda en komt meer dan regelmatig ter bespreking terug
in commissie en raad. Het ligt erg voor de hand om tijdens de algemene beschouwingen
zoals zo vaak het Steinerbos te laten domineren. DOS doet daar niet aan mee. Er zijn
gelegenheden genoeg om daar over te praten.
Intergemeentelijke samenwerking
De laatste tijd is er weer veel te doen over herindeling.
Er is, wat ons betreft, geen enkele aanleiding tot herindeling. Burgers zijn het best bediend
met korte lijnen. Intergemeentelijke samenwerking mag en moet, máár de eigen kracht,
kwaliteit en culturele de identiteit van de gemeente Stein mag niet verloren gaan en moet
dus gewoon voorop staan. DOS is voor synergie met behoud van eigen identiteit. Ook
hier geldt voor ons de menselijke maat! We ondersteunen de aanpak die de raad nog niet
zo lang geleden heeft ingezet.
Tenslotte, voorzitter,
In een tijd dat bestuurlijk Nederland alleen maar meer versplinterd raakt, er steeds grotere
uitdagingen op gemeentelijk niveau komen te liggen, en er meer van mensen zelf wordt
verwacht, mogen wij trots zijn op onze gemeente en op onze inwoners, trots op wat wij in
gezamenlijkheid tot stand brengen in de gemeente Stein.
Het is beter met zijn allen de schouders er onder te zetten dan vroegtijdig af te haken.
Beter uitgaan van het positieve, dan over alles “knoteren ”. Beter uitgaan van het
positieve dat zich in Stein ontwikkelt dan het persoonlijk afkraken van mensen. Beter
uitgaan van eigen kracht, dan die kracht elders gaan zoeken.
Dat is wat naar de mening van DOS wat onze inwoners waarderen. Daar gaan we voor!
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