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Voorzitter, Leden van deze Raad, beste inwoners en Steinse ondernemers, 
 
Allereerst willen wij dank uitspreken aan de ambtelijke organisatie, die net als onze 
Steinse inwoners, ten tijde van Corona, is blijven functioneren op een tempo dat 
daadkracht uitstraalt. 
 
Er liggen vandaag drie documenten voor ons. Drie documenten die we gevoegd 
behandelen. De jaarrekening 2020, het document over het afgelopen jaar waar 
bekeken wordt of we hebben bereikt wat we wilden bereiken, hebben gedaan wat wij 
wilden doen en het heeft gekost wat we dachten dat het zou kosten. De 
bestuursrapportage, die antwoord geeft op de vraag, in hoeverre liggen we op koers 
en waar zijn de bijstellingen voor het jaar 2021. En de kadernota voor het jaar 2022, het 
startmoment voor het aangeven richting de begroting 2022 waar het meer kan, en waar 
het minder kan. We vinden het verstandig dat het college ons voorstelt om een 
beleidsarme kadernota vast te stellen. Onzekerheid over structurele extra middelen 
voor het sociaal domein, onzekerheid over de herverdeling van het gemeentefonds en 
de aankomende verkiezingen zijn steekhoudende argumenten waarom we nu 
terughoudend zouden moeten zijn en DOS volgt dan ook deze lijn.  
 
Voor wat betreft de financiën van de gemeente Stein, mogen we gerust vaststellen dat 
de zaak op orde is. Nog even los van het feit dat we over het jaar 2020 bijna 4 ton 
overhouden zien we dat de contiuniteit voldoende gewaarborgd is (zoals dat netjes 
heet). Als we kijken naar wat we ons hadden voorgenomen dan kunnen we niet anders 
dan constateren dat er ondanks de bijzonderheid van een wereldwijde pandemie toch 
ontzettend veel is gerealiseerd in 2020. We zijn als gemeente niet op onze handen 
blijven zitten.  Er is voldoende weerstandsvermogen om eventuele tegenvallers op te 
vangen. De accountant noemt dit in de stukken goed en als het om de ratio van het 
weerstandsvermogen gaat noemt hij het zelfs uitstekend. En dat terwijl we de 
financiële wind de afgelopen periode niet altijd in de zeilen hadden. We kregen immers 
te maken met behoorlijke en onvoorziene kostenstijgingen in het sociaal domein en we 
hadden te maken met alle onzekerheden rondom het Corona virus. En toch zijn we in 
staat geweest om behoorlijk te investeren. In Nederland zien we tal van gemeenten 
waar de financiële vlag er op dit moment anders bij hangt. De DOS fractie is ervan 
overtuigd dat daar een aantal zaken aan ten grondslag liggen. 
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Op de eerste plaats de behoedzame manier van begroten zoals we dat de afgelopen 
jaren in Stein gedaan hebben. En we hebben nog niet zo lang geleden, toen dat nodig 
was, ook stevig ingegrepen op onze uitgaven.  
 
Zijn er dan geen zorgpunten of aandachtspunten?  
Jazeker. Je kunt ook nu de discussie voeren over de hoogte van de ambities in deze 
gemeente en het uitgavenpatroon dat dit met zich meebrengt. En natuurlijk …… Je kunt 
vragen stellen over het investeringsvolume en je mag het zeker hebben over de 
ontwikkeling van de netto schuldquote. We hebben het allemaal gezien en gehoord in 
het voortraject van deze vergadering. Dat is allemaal goed en terecht. Maar grosso 
modo kan niemand ontkennen dat Stein er financieel ordentelijk voor staat. 
 
De oplopende kosten in het sociaal domein zijn en blijven echter eveneens een 
zorgpunt voor DOS. Er is een plan van aanpak gemaakt waardoor we meer grip moeten 
gaan krijgen hierop. Ook zijn taakstellingen doorgevoerd. Wat ons betreft moeten die 
worden gehaald.  
 
Het is goed dat we in het kader van transparantie en beheersbaarheid goed en duidelijk 
aan de bal blijven in het sociale domein. Doorgaans gaat dat goed. Onlangs werden we 
echter verrast door de berichtgeving van Maastricht dat er een wachtlijst c.q stop komt 
op de jeugdzorg trajecten. We zijn steeds in de veronderstelling dat we doorgaans goed 
geïnformeerd worden. Graag een reactie van de portefeuillehouder. 
 
We zien in het sociaal domein dat er wellicht meer middelen komen vanuit het rijk maar 
het is goed om vooral ook de ingezette koers vast te houden om daarmee niet alleen 
nu maar ook op de langere termijn regie te hebben en te houden op uitgaven en 
kostenontwikkelingen. Dit overigens wel in goede balans met de behoefte aan zorg en 
ondersteuning. We zijn daarbij voorstander van het stimuleren van zoveel als mogelijk 
regie bij de hulpvrager en zijn/haar directe omgeving. De gemeente heeft in onze ogen 
de kerntaak om zorg en ondersteuning te leveren en mensen te faciliteren in hun 
vraagstelling. Maar de gemeente heeft in onze ogen vooral ook een actieve rol om te 
voorkomen dat zorg en hulpvragen ontstaan. Dat kan door tijdig signaleren en acteren 
maar vooral ook door beleid te ontwikkelen wat gezondheid en zelfredzaamheid verder 
stimuleert en faciliteert. 
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De beheersbaarheid in de kosten en transparantie moet ook worden gekoppeld aan 
het functioneren van de keten. Voor ons als DOS is de zorg in Stein echt het zorgen 
waard.  
 
We hebben de afgelopen Corona periode gezien dat met name de jeugd veel heeft 
ingeleverd in relatie tot vrijheid en de interactie met leeftijdsgenoten. En dat baart ons 
zorgen. Als gemeente investeren we op dit moment in het maken van een integraal 
huisvestingsplan met de onderwijs en kinderopvang partners om te zorgen dat onze 
jongste inwoners in een goede omgeving onderwijs genieten ook in de toekomst. 
Overigens verbaasde ons de raadsinformatiebrief van vandaag ten zeerste met 
betrekking tot de vertraging in de verbouwing van de Avonturijn. Graag horen wij van 
de wethouder wat hier nu precies de reden van is. Want wij van DOS gaan nog altijd 
ervan uit dat afspraken die rondom dit dossier gemaakt zijn, nagekomen worden. In 
september 2020 heeft de raad het besluit genomen. We zijn nu bijna een jaar verder.  
 
De jongerentop is een prima initiatief maar wij pleiten ervoor om de komende jaren 
extra middelen vrij te maken om initiatieven te stimuleren die door de jeugd zelf 
worden genomen. Wij willen inzetten op het stimuleren dat jongeren de ruimte voelen, 
maar vooral ook zelf vormgeven aan hun wijze van interactie met anderen in de vorm 
van vrijetijdsbesteding, activiteiten en evenementen al dan niet in verenigingsverband 
al dan niet door het stimuleren van nieuwe ideeën. Timmer niet alles dicht en laat 
ruimte voor de inbreng van onze inwoners. Ook onze jeugdige inwoners.  
 
 
Afgelopen jaar stond voor ondernemend Stein natuurlijk in het teken van de 
coronacrisis. Lange tijd waren onder andere diverse winkels en horeca gesloten. 
Maatregelen werden iedere keer afgekondigd door het Rijk en onze ondernemers 
kregen met veel onduidelijkheden te maken. De vragen werden aan de gemeente Stein 
gesteld. En hoewel het ook voor de gemeente niet altijd meteen duidelijk was, is de 
organisatie daar heel adequaat en dienstverlenend mee omgegaan. Wij spreken daar 
onze waardering voor uit.  
 
Daarnaast de lokale steunpakketten van de gemeente Stein… We kunnen niet anders 
dan stellen dat er heel snel geschakeld is en daar waar mogelijk ondernemers, 
verenigingen en stichtingen snel ondersteund zijn. En wij vragen het college de 
ontwikkelingen goed te blijven volgen. Zeker nu het kabinet heeft aangekondigd dat de 
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steunpakketten na september niet meer verlengd gaan worden. Dit is voor ons een 
zorgpunt. En wat zijn de ontwikkelingen op dit gebied op Zuid-Limburgse schaal? We 
hebben begrepen dat de samenwerking op economisch gebied op Zuid-Limburgse 
schaal tijdens de coronacrisis is geïntensiveerd. Maar hoe krijgt dit nu verder invulling? 
 
Een ander aandachtspunt dat wij niet onbesproken willen laten is het onderdeel 
communicatie. Op onderdelen als citymarketing, branding, de gemeentelijke 
communicatiekanalen richting pers, op sociale media of in De Maaskenjter gaat het 
goed. Nog te vaak echter horen wij opmerkingen over de ontevredenheid van onze 
inwoners en instellingen in het contact met de gemeente. Of het nu gaat om de 
telefonische bereikbaarheid, terugbellen, afspraken nakomen, brieven beantwoorden 
etc. Allemaal zaken die verbeterd zouden kunnen worden en onze dienstverlening 
zouden kunnen verbeteren. Ook de communicatie over projecten zou op onderdelen 
verbeterd kunnen worden. Leg daarbij uit waar je wel en niet over gaat en daar waar 
je niet over gaat, help mensen echt verder en stuur ze niet van het kastje naar de muur. 
De vraag hoe we dat zouden kunnen verbeteren is een vraag die u zult moeten 
beantwoorden. Maar wij zijn van mening dat de afdeling communicatie, de komende 
tijd, meer ondersteuning zou moeten bieden aan de ambtelijke organisatie. Wij weten 
dat ervan uitgegaan wordt dat vakafdelingen dit zelf oppakken. Maar wij vragen ons af 
of dat niet wat veel gevraagd is. De ene afdeling is de andere niet. De ene medewerker 
is de andere niet. Daarnaast zou ondersteuning in de komende tijd en in de toekomst 
kunnen leiden dat vakafdelingen dit ook inderdaad zelf verder kunnen oppakken. En 
dan maak je pas echt de beweging naar een communicatieve organisatie. Wij 
verzoeken de portefeuillehouder te bezien waar prioriteiten anders kunnen komen te 
liggen, zodat de medewerkers van communicatie dit voortvarend kunnen oppakken. 
 
We zien dat werk is en wordt gemaakt van de transformatie van de woningmarkt. Er 
wordt weer gebouwd en ontwikkeld in onze gemeente. Dat geeft op termijn verlichting 
op de oververhitte woningmarkt. Tegelijktijdig zien we de druk op ons woon- en 
leefklimaat toenemen. Uit recente berichtgeving hebben wij kennisgenomen van de 
concept gebiedsvisie Chemelot. Een belangrijke ontwikkeling en transitie naar 
circulariteit die geweldige kansen biedt voor onze regio. Deze ontwikkelingen zullen 
echter ook in evenwicht moeten zijn met een goed woon- en leefklimaat voor onze 
inwoners. Recente ontwikkelingen bij de asfaltcentrale hebben ons en de inwoners van 
Kerensheide er weer eens op gewezen hoe groot die druk op dat woon- en leefklimaat 
feitelijk nu al is.   
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Bedrijvigheid en wonen leggen claims op ons schaarse landschap. We zijn blij met het 
standpunt van de gemeenteraad dat de ruimteclaim voor het opwekken van duurzame 
energie op een zorgvuldige en innovatieve manier tot stand wordt gebracht en ons 
schaarse buitengebied wordt beschermd.  We pleiten in het kader van de Regionale 
Energie Strategie om opnieuw met Rijkswaterstaat in gesprek te gaan en vooral de 
innoverende creatieve ideeën (zoals recentelijk de landschapsarchitect heeft laten zien 
bij de A27) voorrang te laten krijgen in plaats van de landschapsonterende 
zonneweides die structureel ingrijpen op onze beleving van wonen en woonkwaliteit 
in Stein. 
 
We vragen ook aandacht voor ons toeristisch recreatief profiel. De afgelopen jaren is 
hier hard aan gewerkt met ook aansprekende resultaten zoals verbindende fietspaden 
en lange afstandswandelroutes. Belangrijke ankerpunten om onze verbinding met de 
Maas te behouden en te versterken als “hart van de maasvallei”. Een doorn in het oog 
zijn een aantal onvolkomenheden in deze structuren en wij hopen dat in aanloop naar 
de begroting middelen worden gevonden om die op te lossen. We merken daarbij dat 
Rijkswaterstaat haar verantwoordelijk voor onderhoud anders opvat dan wat onze 
inwoners hiervan verwachten. We zullen daarom moeten bekijken of en hoe we hier 
zelf verantwoording in nemen. Wij horen graag of andere fracties onze mening delen. 
We vragen de wethouder met een voorstel te komen, met dekking uit de algemene 
reserve, voor een periode van bijvoorbeeld drie jaar. 
 
Tot slot willen wij nog even terugkijken naar de afgelopen jaren. Dit is de laatste 
jaarrekening voordat er nieuwe verkiezingen zijn. In de bij de stukken meegeleverde 
review kunnen we afleiden dat veel van de doelstellingen van deze coalitie ook 
daadwerkelijk in deze periode zijn opgepakt en vaak al zijn uitgevoerd.  
 
We noemen zomaar eens wat zaken: 
 
Op het gebied van veiligheid is een extra mobiele camera aangeschaft en ingezet. Het 
gebied Paalweg – Molenweg Zuid is ter hand genomen. Er is een parkeerplaats voor het 
Steinerbos aangelegd. De reconstructie van de wegen vanaf het Steinerbos langs de A2 
richting Stein en Urmond waarbij 5 rotondes gemoeid zijn is afgerond. Er zijn plannen 
gemaakt voor de toekomst van de bedrijventerreinen in onze gemeente. Op het gebied 
van toeristische- en economische promotie zijn nogal wat uitstekende acties 
ondernomen. We vinden het jammer dat de fietsbrug van België naar Meers (of 
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andersom) dreigt te verzanden in overheden die niet willen meewerken. Een nieuw 
Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs is in de maak. We gaan ervan uit dat we 
daarmee een nieuwe basis leggen waarmee het onderwijs de komende jaren vooruit 
kan. We kennen allemaal de inspanningen die verricht zijn op het gebied van het sociaal 
domein. Op het gebied van duurzaamheid is onze gemeente op meerdere fronten actief 
en worden er bakens verzet. En zo kunnen we op diverse beleidsvelden nog wel even 
doorgaan.  
 
Voorzitter, 
Om een lang verhaal kort te maken. De fractie van DOS kijkt tevreden terug op de 
afgelopen periode en we kijken met vertrouwen tegemoet naar de toekomst. 
 
En……. we kunnen spreken van een mijlpaal… 
 
Voorwaar een mijlpaal, omdat we op dit moment kunnen spreken over het 
langstzittende college en coalitie in Stein sinds jaren. We zijn tevreden met deze rust 
en stabiliteit en danken onze coalitiepartners voor de constructieve en prettige 
samenwerking. Stein had en heeft behoefte aan een stabiel bestuur.  
 
Dat maakt Stein voor DOS stabiel en duurzaam.  
 
 
 


