
EEN STERKE GEMEENTE MET ELKAAR & VOOR ELKAAR 

De SP vindt een sterke gemeente belangrijk. Een sterke gemeente betekent dat we met zijn 

allen verantwoordelijkheid blijven behouden over voorzieningen zoals sportvelden, 

gemeenschapshuizen en de zorg voor ouderen, gehandicapten en kwetsbare kinderen. Een 

sterke gemeente kan er voor zorgen dat waardevolle landschappen worden beheerd en 

beschermd, boerengezinnen een eerlijke boterham kunnen verdienen en het buitengebied 

aantrekkelijk blijft voor toeristen. Zo wordt de gemeente een bondgenoot en niet de lastpak. 

Onze belangrijkste verantwoordelijkheid ligt bij onze eigen inwoners. Onze gemeente wordt 

ook jaarlijks bezocht door vele toeristen. Toerisme is een belangrijke pijler van onze lokale 

economie. De laatste jaren zijn hier forse investeringen gedaan, zowel in kwaliteit als 

kwantiteit. We blijven hier verder in investeren om deze sector nog sterker te maken. Dit 

doen we niet door er veel geld in te pompen maar vooral door het nemen van indirecte 

maatregelen. Te denken valt aan versterken van bereikbaarheid van accommodaties, geen 

verder uitbreiding van IV (Intensieve Veehouderij) in het buitengebied, sanering van oude 

bedrijven, doorontwikkeling VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) en terugdringen van 

de verrommeling van het buitengebied door betere en meer handhaving. 

Onze plannen voor een sterke gemeente binnen de eigen organisatie: 
 

 We zetten in op geen inhuur van externen. We maken afspraken met 

buurgemeenten over samenwerking en het delen van kennis en expertise. Dit 

wisselen we uit met gesloten beurs. 

 De gemeente neemt geen ambtenaren in dienst die meer verdienen dan een 

wethouder. De gemeente heeft maximaal 5 procent van de werknemers in de 

flexibele schil. Het overige personeel heeft een vaste betrekking. Bij aanbesteding 

eist de gemeente dat de cao wordt nageleefd, ook bij onderaannemers en zzp’ers. 

 In de afgelopen jaren zijn teveel bevoegdheden van de gemeenteraad overgedragen 

aan het college van burgemeester en wethouders. De SP wil dat het college de 

gemeenteraad hier actiever over informeert zodat de controlerende taak niet in het 

gedrang komt. Een dergelijke meldingsplicht bestaat er nu nog niet zodat raadsleden 

informatie missen. 

 De bevoegdheden van de burgemeester worden, zolang die niet gekozen wordt door 

de burgers, beperkt tot de wettelijke bevoegdheden. Behoudens deze bevoegdheden 

krijgt de burgemeester geen inhoudelijke portefeuille. 

 Daken van gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met zonnepanelen. 

 Dorpsraden moeten een regiefunctie uitoefenen binnen verschillende werkgroepen 

in de gemeenschap. Ze vervullen een coördinerende, stimulerende en verbindende 

rol binnen het dorp.  

 



Onze plannen voor een sterke gemeente naar buiten toe: 

 

 52 koopzondagen per jaar zijn funest voor met name de kleine, lokale winkeliers in 

Horst aan de Maas. De onbeperkte zondagsopenstelling wordt teruggedraaid en 

beperkt tot 10 á 12 koopzondagen per jaar.  

 Parkeren in Horst aan de Maas blijft gratis. Op deze manier houden we de centra 

aantrekkelijk. 

 Het VVV -kantoor is Horst blijft. Toeristen weten onze gemeente steeds vaker te 

vinden voor kort en lang verblijf. Het kan niet zo zijn dat de grootste kern dan geen 

volwaardig VVV-kantoor heeft. 

 Voor kleine ondernemers zoals winkeliers en boeren komt er een sociaal steunpunt. 

Dit steunpunt informeert mensen actief over regels en sociale zekerheid. Daarnaast 

wordt de mogelijkheid onderzocht voor een collectieve arbeidsongeschiktheids-

verzekering. 

 De SP wil de mogelijkheden tot differentiatie aan de hand van inkomen bij het heffen 

van belastingen onderzoeken. 

 De gemeente stimuleert bedrijven die zich vestigen op Trade Port om te investeren in 

duurzame energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op de daken. 

 De volgende raadsperiode zetten we in op drie fte wethouders. 

 Organisaties en instellingen die voor 25 procent of meer van hun budget afhankelijk 

zijn van de gemeente mogen geen mensen in dienst hebben die meer verdienen dan 

de burgemeester. 

 De burgemeestersnorm wordt voortaan leidend bij de toekenning van subsidie en 

het aangaan van samenwerkingsverbanden. Dit geldt ook voor regionale 

samenwerkingsverbanden zoals Greenport Venlo.  

 Inwonersinitiatieven worden bijgehouden op een openbare lijst zodat men ook 

verbinding kan zoeken met elkaar. Hier wordt ook de mate van ambtelijke 

ondersteuning bij vermeld. 

 De gemeente stelt zich op als partner van de initiatieven met een adviserende en 

sturende rol en deelt kennis en kunde. 

 We differentiëren in de heffing van toeristenbelasting. Het tarief voor kleine 

campings en accommodaties wordt lager dan dat voor grote vakantieparken en 

hotels. Zo houden we op vakantie gaan ook voor mensen met een kleine beurs 

aantrekkelijk. 

 

 

 

 


