
HOE KRIJGEN WE HET FINANCIEEL GOED VOOR ELKAAR? 

Geld beheren en op een verantwoorde manier uitgeven zijn de belangrijkste taken van de 

gemeente en de politiek moet er op toezien en er voor zorgen dat dit ook goed gebeurt.  

Je kunt een euro tenslotte maar één keer uitgeven dus daar moeten goede afwegingen over 

gemaakt worden. Dit is nog extra van belang omdat het geld dat de gemeente uitgeeft 

belastinggeld is dat door onze inwoners betaald is, en voor een deel betreft het geld dat we 

van de overheid krijgen om aan onze burgers te besteden. Ook deze laatste gelden zijn 

belastinggeld.   

De afgelopen jaren is fors ingeteerd op het eigen vermogen van de gemeente om de 

begrotingen sluitend te krijgen. Dit willen we een halt toeroepen. Het lijkt erop dat de 

begrotingen van de gemeente de komende jaren een fors overschot laten zien. We weten 

echter ook dat de komende jaren minder gelden voor zorg beschikbaar komen. Hier zullen 

we terdege rekening mee moeten houden. Deze mogelijke overschotten willen we 

gebruiken om meer te investeren in onze samenleving en de mensen die deze samenleving 

vormen. Indien mogelijk willen we ook werken aan het herstel van het eigen vermogen. 

In dit hoofdstuk geen verrassende onderwerpen omdat alle voorafgaande hoofdstukken in 

meer of mindere mate gaan over geld uitgeven of geld verdienen. Hoe gaat de SP met uw 

geld om? 

 Het geld dat aan het sociaal domein uitgeven wordt, bedraagt ongeveer de helft van 

de totale begroting van de gemeente. De SP vindt zorg voor onze inwoners de 

belangrijkste taak van de gemeente en dit mag geld kosten. We moeten er wel zorg 

voor dragen dat de budgetten niet overschreden worden. We houden de regie en 

weren daar waar enigszins mogelijk elke vorm van marktwerking in de zorg. 

 We helpen mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan het werk in onze 

eigen gemeente zodat ook het geld in de lokale economie blijft. 

 De SP investeert waar nodig in sociale huurwoningen zodat meer mensen in onze 

gemeente kunnen blijven wonen en hun geld ook hier blijven uitgeven. 

 De SP onderzoekt het huidige subsidiebeleid voor verenigingen om te zien of 

stapeling van subsidies voorkomen wordt. 

 De investering van 12,5 miljoen voor het Gasthoês is de absolute bovengrens. 

Overschrijdingen zoals we die bij vergelijkbare projecten vaker zien vinden we niet 

toelaatbaar. De SP is ook niet van plan om de commerciële partijen in het Gasthoês 

financieel te steunen om de exploitatie sluitend te krijgen. 

 Bij het accommodatiebeleid houden we de nut en noodzaak van investeringen in 

accommodaties goed in de gaten. We brengen een prioritering aan waar 

investeringen het hardst nodig zijn. We investeren dus alleen in accommodaties met 

levensvatbare verenigingen en/of stichtingen en daarnaast in accommodaties die van 

levensbelang zijn voor de leefbaarheid van kernen en wijken.  

 De SP wil meer controle over en inzicht in regionale samenwerkingsverbanden zoals 

de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) en de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hier 

wordt veel geld aan uitgegeven maar de gemeenteraad kan haar controlerende taak 

hier slecht uitvoeren. Dit bleek ook uit het onderzoek van de regionale Rekenkamer. 



 Bij vergunningsverlening wordt een resultaatverplichting opgenomen en hier wordt 

op gehandhaafd. Het vergt aan de voorkant een investering maar die verdient zich 

uiteindelijk terug omdat handhavingskosten achteraf en procedures bij de Raad van 

State zo veel mogelijk vermeden kunnen worden. 

 We investeren in handhaving door meer fte’s. Dit wordt deels betaald door de 

maximalisatie van de legeskosten bij legalisatie achteraf. Dit vergroot tevens het 

rechtvaardigheidsgevoel bij onze burgers. 

 Er is ontzettend veel kennis en kunde aanwezig bij gemeentes. De SP wil deze kennis 

en kunde nog meer gaan delen zodat gemeentes elkaar kunnen helpen en de inhuur 

van dure externe partijen kan worden beperkt tot een minimum.  

 De vele initiatieven van onderop worden verder in kaart gebracht, maar vooral ook 

de kosten die hiermee zijn gemoeid. De raad geeft vooraf aan hoeveel hieraan wordt 

uitgegeven en niet achteraf via budgetoverschrijdingen. De afgelopen jaren heeft de 

beheersbaarheid van deze kosten te wensen over gelaten. Er is daardoor een slecht 

beeld van wat deze initiatieven allemaal al hebben gekost en nog gaan kosten. De 

gemeente moet duidelijke keuzes maken waar wel en niet in geïnvesteerd wordt. 

 De gemeente privatiseert zo min mogelijk. Privatisering lijkt in eerste instantie 

kostenbesparend wanneer een marktpartij een dienst of accommodatie overneemt. 

Vaak blijft de gemeente wel verantwoordelijk en bij het falen van de markt mag de 

gemeente voor de kosten opdraven.  

 


