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‘Samen verder bouwen’ 
  

Bestuursakkoord 2022-2026 Gemeente Meerssen 
LOKAAL DNA, KIJK!!! en CDA 

 

Op 14, 15 en 16 maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. 
Vervolgens is er op 28 maart jl. een openbare startbijeenkomst in het kader van de 
coalitievorming geweest. Tijdens deze bijeenkomst hebben vertegenwoordigende partijen in 
de Gemeenteraad aangegeven hoe zij de verkiezingsuitslag interpreteren. De meeste partijen 
spraken de voorkeur uit om een coalitie van Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA te vormen. Samen 
goed voor 11 van de 17 raadszetels in de nieuwe gemeenteraad. 

Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA zijn in gezamenlijkheid gaan werken aan voorliggend 
bestuursakkoord. Met vertegenwoordigers van deze partijen zijn de thema’s voor komende 
jaren zorgvuldig en goed doorgesproken en zijn er afspraken gemaakt. De overleggen vonden 
plaats in goede sfeer met respect voor elkaars opvattingen en in onderling vertrouwen.  
 
Bij de samenstelling van dit bestuursakkoord is gebruik gemaakt van de 
verkiezingsprogramma´s van alle partijen. Ook het overdrachtsdocument van het huidige 
College is als bron gebruikt. Dit geldt tevens voor de aandachtspunten die door alle partijen 
in de gemeenteraad naar voren zijn gebracht tijdens de sessie op 28 maart. 
 
Vernieuwend voor Meerssen is dat we als coalitiepartijen direct vanaf de start in gesprek zijn 
gegaan met diverse maatschappelijke (koepel)organisaties. Dit waren open en prettige 
gesprekken, waarbij maatschappelijke en lokale thema’s de revue zijn gepasseerd. Dit heeft 
waardevolle informatie opgeleverd en tot concrete punten in ons bestuursakkoord geleid. 
 
Het bestuursakkoord heeft de titel ´Samen verder bouwen’.   
 
‘Samen’ wil zeggen met elkaar samenwerken in brede zin. Op de eerste plaats de 
samenwerking en verbinding van het Gemeentebestuur met onze gemeenschap. We werken 
iedere dag samen aan het Meerssen van morgen. Samen wijst ook op de samenwerking 
tussen vertegenwoordigers van de gemeenschap in de gemeenteraad. En samen wijst ook op 
de samenwerking tussen Raad en College met ondersteuning van de ambtelijke organisatie.  
 
‘Verder’ verwijst naar de koers die anderhalf jaar geleden is ingezet. We gaan die koers en 
bijbehorende besluiten vasthouden. Dit zorgt voor duidelijkheid, rust en stabiliteit. Van hieruit 
bouwen we een nieuwe toekomstvisie voor de Gemeente.  
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Het realiseren van de ambities uit het bestuursakkoord is mede afhankelijk van het tempo 
waarin de revitalisering van de ambtelijke organisatie plaatsvindt. Een en ander ook binnen 
reële financiële kaders. 
 
Zo ‘bouwen’ we komende bestuursperiode met name aan: 

- een ambtelijke organisatie die in staat is haar taken uit te voeren; 
- meer (betaalbare) woningen voor senioren én jongeren die graag in hun eigen 

dorpskern blijven wonen; 
- een gemeente waar niemand aan de zijlijn staat, waar iedereen mee doet en meetelt; 
- goede verbindingen en voor eenieder toegankelijke voorzieningen; 
- een duurzame en klimaatbestendige gemeente; 
- de stedelijke kwaliteit van het centrum en het kleinschalige karakter van ons 

landschap, waarbij onze dorpskernen centraal staan. 
 

Wij zijn ervan overtuigd dat de wijze waarop dit akkoord tot stand is gekomen, alsmede de 
inhoud ervan, een goede basis vormt voor het besturen van onze Gemeente in de komende 
periode.  
 
Wij hebben bewust gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen en werken dit verder uit in 
concrete voorstellen. Dit in een goede harmonie met alle betrokkenen. De financiële vertaling 
van het akkoord zal plaatsvinden vanaf de begroting 2023-2026.  
 
Dit akkoord maakt het mogelijk om in te spelen op ontwikkelingen. We kunnen en mogen 
onze ogen niet sluiten voor wat er in onze eigen omgeving en verder in de wereld gebeurt.  
Zoals de gevolgen van de waterramp, de oorlog in Oekraïne en de Corona pandemie. 
 
In dit akkoord is de concept-portefeuilleverdeling opgenomen. Dit gaat uitgevoerd worden 
door een verjongd en nieuw team. Voorts is een overzicht opgenomen van de 
maatschappelijke partners waarmee is gesproken in het kader van dit bestuursakkoord. 
 
Tot slot willen wij iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van het 
bestuursakkoord. In het bijzonder danken wij de bestuursadviseur van de Gemeente, de heer 
Maxime Niesten voor zijn voortreffelijke ondersteuning.    

Meerssen, 10 juni 2022. 
 
 
De partijen Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA.   
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1. Bestuur, dienstverlening en burgerparticipatie 
 
1.1 Bestuurscultuur en bestuurlijke verhoudingen 

 

Wij willen het vertrouwen in en het imago van het gemeentebestuur verbeteren. Wij staan 
voor een bestuur dat doet wat het zegt en zegt wat het doet. Een bestuur dat in alle openheid 
en transparantie verantwoording aflegt en dat integer handelt. Een bestuur dat samenwerkt 
en dienstbaar is aan haar inwoners. Daarbij is het van belang dat de gemeenteraad zich richt 
op haar kaderstellende en controlerende taak en het college op haar uitvoerende rol.  
Beide bestuursorganen moeten goed geworteld zijn in de samenleving en goed kunnen 
inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. 
 
Om het vertrouwen van inwoners te vergroten in de lokale politiek en de betrokkenheid te 
versterken, dienen raadsvergaderingen en de voorbereidende vergaderingen 
(raadsadviesvergaderingen) efficiënter te verlopen, zowel op het vlak van cultuur als 
structuur. Wij willen de kerngroep handhaven en vragen om een voorstel uit te werken met 
daarin de mogelijkheid om bepaalde structuren bij te stellen. 
Met betrekking tot het onderwerp huisvesting raadszaal willen wij met alle partijen in de 
gemeenteraad tot een gezamenlijk standpunt komen. 
 
Beeldvorming in de media speelt een belangrijke rol in het imago van (politiek) bestuur. Wij 
willen de media actiever betrekken bij het bevorderen van de verbinding tussen 
politiek/bestuur en inwoners, uiteraard met respect voor de media zijn onafhankelijke 
positie.  
 
 
1.2 Dienstverlening gemeentelijke organisatie 
 

Wij gaan ons inspannen om de dienstbaarheid van de gemeentelijke organisatie naar onze 
inwoners toegankelijker te maken vanuit het principe ‘ja, tenzij’. Een organisatie die met 
inwoners meedenkt in kansen, hen helpt en ondersteunt en kennis met hen deelt.  
Een organisatie die ook laagdrempelig bereikbaar is, die inkomende e-mails en 
terugbelverzoeken binnen 48 uur beantwoordt. De gemeentelijke informatie moet voor 
iedereen eenvoudig te vinden zijn en te begrijpen. Het is noodzakelijk dat de gemeentelijke 
organisatie beschikt over medewerkers die zijn toegerust met de benodigde competenties.  
 
Bij een zelfstandige gemeente Meerssen hoort een robuuste toekomstbestendige 
gemeentelijke organisatie. De gemeenteraad heeft op 16 juni 2021 besloten structureel extra 
geld in te zetten om de gemeentelijke organisatie te revitaliseren, zowel in kwantitatieve als 
in kwalitatieve zin. Wij willen het traject van revitalisering voortvarend continueren. Dat 
betekent in het personeelsbeleid meer aandacht voor het binden van (jong) talent en 
loopbaanbegeleiding. Regionale samenwerking kan op personeelsgebied nieuwe kansen 
bieden door uitwisseling van ambtenaren tussen gemeenten waardoor een meer flexibele 
inzet mogelijk wordt. 
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Wij willen bezien of handhaving op een andere manier kan worden georganiseerd met een 
grotere effectiviteit. Hierbij hanteren wij als uitgangspunt dat handhaving geschiedt met de 
menselijke maat waar het kan maar dat er krachtig wordt opgetreden waar het moet.  
 

1.3 Burgerparticipatie 

 

Bij onze burgers is veel kennis, creativiteit en deskundigheid aanwezig over hoe ze hun 
leefomgeving willen inrichten; velen zijn maatschappelijk actief. Ze realiseren zich dat de 
overheid niet voor alles kan zorgen en willen ook zelf verantwoordelijkheid dragen. Het is dan 
ook zaak om deze burgerkracht optimaal te benutten ten behoeve van de samenleving. 
 
De in februari 2022 door de gemeenteraad vastgestelde nota Burgerparticipatie en 
Burgerkracht vormt een belangrijk richtinggevend beleidskader. Bij de start van elk beleid 
wordt nu een zorgvuldige afweging gemaakt of en zo ja welk participatieproces wordt gevolgd 
(informeren, raadplegen, adviseren, samenwerken of (mee)beslissen). Het stimuleren van 
burgerkracht en het actief betrekken van stille doelgroepen (o.a. mensen met een beperking) 
en jongeren zijn belangrijke aandachtspunten. De nota Burgerparticipatie en Burgerkracht 
moet gefaseerd worden geïmplementeerd en geborgd in de gemeentelijke organisatie. 
 
Wij willen onze inwoners meer betrekken bij de ontwikkeling van beleid en bij de uitvoering 
daarvan. Door een verdere uitrol van de Dorpsontwikkelingsplannen in de kernen worden de 
inwoners meer betrokken bij de ontwikkeling van hun leefomgeving. We willen hen 
stimuleren en faciliteren om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor voorzieningen in de 
samenleving. En we willen nog meer openstaan voor initiatieven van onze inwoners.  
Daartoe gaan wij experimenteren met een budget voor burgerinitiatieven. 
 
De adviesorganen van de gemeente Meerssen, met name de Adviesraad Sociaal Domein en 
de Stichting Duurzaam Meerssen, nemen een belangrijke positie in. Wij willen hun positie 
themagericht nog meer verankeren in de ontwikkeling van gemeentelijk en regionaal beleid. 
 
Daarnaast vinden wij dat ook buurtnetwerken een vooraanstaande rol spelen in 
burgerparticipatie. 
 

 
1.4 Toekomst gemeente en intergemeentelijke samenwerking 
 

De gemeenteraad heeft in februari 2021 de zelfstandigheid van onze gemeente bekrachtigd 
en dit is ook het uitgangspunt van deze coalitie. Vanuit dit uitgangspunt gaan wij een nieuwe 
strategische toekomstvisie ontwikkelen. Het gaat dan onder meer om de vraag: wat voor 
gemeente willen wij op de langere termijn zijn? Wij achten het van belang dat de gemeente 
een omslag maakt van krimpgemeente naar groeigemeente. 
 
De gemeente Meerssen zoekt de samenwerking op in de regio vanuit haar eigen sterkte.  
Het principe hierbij is een gemeente die eigenstandig taken vervult als zij dit kan, maar taken 
regionaal belegt als dit beter en nodig is. Onze gemeente heeft een grote verwantschap met 
de andere landelijke gemeenten in Zuid-Limburg. Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor 
het versterken van de kwaliteiten van het landelijk gebied. Dit wil niet zeggen dat wij met de 
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rug naar de drie grote steden van Zuid-Limburg staan (Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen). 
Integendeel, het landelijk gebied en de steden van Zuid-Limburg versterken elkaar.  
Daarom werken wij dan ook samen met diverse gemeenten. 
 
Wij zullen de diverse gemeenschappelijke regelingen waarin wij participeren, opbouwend 
kritisch blijven volgen. Om efficiënter te werken, willen wij meer samenwerken met andere 
gemeenten om ambtelijke kennis regionaal te bundelen.  
Het Parkstadmodel, waarbij een gemeente namens andere gemeenten zich beleidsinhoudelijk 
en financieel specialiseert in één of enkele gemeenschappelijke regelingen, kan als voorbeeld 
gelden.  
 
Wij sluiten ons aan bij de K80, het samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten met 
minder dan 20.000 inwoners. Doel is de gemeenschappelijke belangen te behartigen in de 
bestuurlijke relaties met het Rijk en daarbij de waarde van kleinere gemeenten (met name 
korte afstand tussen gemeente en inwoners en korte lijnen tussen bestuur en organisatie) te 
onderstrepen.  
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1 Fysiek domein 
 
2.1 Waterveiligheid 
 

De waterrampen in het recente verleden hadden en hebben een enorme impact op onze 
gemeente en onze inwoners. Nog steeds kampen de gedupeerden met de gevolgen.  
Het is van cruciaal belang dat we hen blijven ondersteunen.  
 
Het draaiboek van de gemeente in rampen- en crisisbestrijding dient zo snel mogelijk te 
worden aangepast met de lessen die zijn getrokken uit de evaluatie van de ramp. Dit moet 
ook geborgd zijn in de gemeentelijke organisatie. Daarnaast moeten medewerkers goed 
worden toegerust door een continu proces van opleiden en trainen, zelfreflectie en evaluatie. 
Ook dient er een gemeentelijk communicatieplan te komen voor rampen en nazorg, waarin 
duidelijk wordt uitgelegd wat inwoners in het geval van een ramp moeten doen.  
Een nazorgplan is nodig voor de ondersteuning vanuit de gemeente op diverse gebieden na 
de acute fase van een ramp. Het gaat hierbij om psychosociale en praktische ondersteuning. 
Belangrijk is dat de gemeente haar best doet de door gedupeerden geleden schade voor 
minimaal 90 % te laten vergoeden door verzekering en Rijk. Tijdens de acute fase van een 
ramp en tijdens de fase van nazorg kan vanuit elke buurtgroep een persoon als ambassadeur 
fungeren naar de gemeente toe.  
 
De burgemeester informeert de gemeenteraad periodiek over de voortgang van de geplande 
verbeteringen in de gemeentelijke processen. Wij gaan er van uit dat de Veiligheidsregio 
Zuid-Limburg ook de voortgang in de verbetering van de werkprocessen van de regionale 
rampen- en crisisbestrijding deelt met de gemeente. Er dient een regionaal 
rampenbestrijdingsplan te komen voor de zijrivieren van de Maas. 
 
De knelpunten in het watersysteem dienen te worden opgelost om (zoveel mogelijk) een 
volgende waterramp c.q. wateroverlast te voorkomen. Een goede samenwerking tussen de 
waterketenpartners is in dat verband noodzakelijk. We streven naar een soort deltaplan voor 
de Geul en Maasregio met een onafhankelijke regie. Wij achten het van groot belang dat onze 
gemeente een proactieve inbreng levert bij de verdere uitwerking en uitvoering van de 
Limburgse Propositie Water. Daarbij hoort een klimaat robuust waarschuwingssysteem van 
de betrokken instanties vooral naar de inwoners toe. Onderzoeken naar de knelpunten in het 
watersysteem en de feedback van de getroffen inwoners dienen hierbij als basis voor het 
treffen van maatregelen. Het gevoerde beleid zal kritisch worden gevolgd in een open 
veiligheidscultuur die de inbreng en ideeën verwelkomt vanuit de samenleving voor 
verbetering van het waterbeheer. Vooruitlopend hierop volgen we experimenten met 
moderne tijdelijke waterkeringssystemen tijdens een watercrisis, om na te gaan of die ook in 
onze gemeente kunnen worden toegepast. 
 
Het is ook belangrijk dat de gemeente een actieve lobby blijft voeren voor verhoging van de 
basisnorm voor waterveiligheid in het bebouwd gebied van het Heuvelland. Concreet van 
1:25 naar 1:100 zodat dezelfde waterveiligheidsnorm geldt als in de rest van Nederland. 
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Het project Water in Balans dient te worden geïntensiveerd, waarbij agrariërs worden 
gestimuleerd om het water zoveel mogelijk vast te houden op de hellingen. Bij de aanleg van 
waterbuffers streven we naar een goede inpassing in het landschap.  
 
Het actualiseren van het gemeentelijk waterprogramma (voorheen GRP: Gemeentelijk 
Rioleringsprogramma) heeft hoge prioriteit. Ook om knelpunten in het rioleringssysteem, die 
tijdens de waterrampen vorig jaar naar voren zijn gekomen, op te lossen. We zullen nagaan 
welke subsidiemogelijkheden hiervoor er bij andere overheden zijn. Wij willen ook de 19 
gemeentelijke riooloverstorten aanpakken waarbij wij prioriteit geven aan het riooloverstort 
in Moorveld. Aanpak van dit riooloverstort en de daarmee verband houdende aanleg van 
regenwaterbuffers in dit gebied is nodig. Het Leukdervoetpad dient met de meeste 
voortvarendheid te worden hersteld. Daarnaast willen wij vergroening van particuliere 
terreinen en de afkoppeling van hemelwater van het rioolstelsel blijven stimuleren door 
onder meer de bestaande stimuleringsregeling beter onder de aandacht te brengen. 
 
De inwoners worden door de gemeente periodiek geïnformeerd en betrokken bij de opbouw 
van een klimaat robuust watersysteem, op basis van een gestructureerd communicatieplan. 
 
 
2.2 Wonen 
 

De gemeente Meerssen heeft een grote opgave om de woningvoorraad toekomstbestendig 
te maken en deze te verduurzamen om zo de aantrekkelijkheid van onze gemeente als 
woongemeente te vergroten. De gemeentelijke organisatie moet zich proactief inzetten om 
de omslag te maken van een krimpgedachte naar een groeigedachte. Tevens dienen we 
hierbij kansen te benutten binnen de lintbebouwing. Vanuit dit uitgangspunt gaan wij de 
huidige woonvisie bijstellen. 
 
Als uitgangspunt geldt dat onze inwoners moeten kunnen blijven wonen in hun vertrouwde 
omgeving en dat er dus in alle kernen meer geschikte en betaalbare woningen komen voor 
ouderen en starters. Daartoe willen wij dat het eenvoudiger wordt om leegstaande winkels, 
kantoren en bedrijfspanden buiten winkelgebieden, die geen perspectief hebben op 
voortzetting van hun bestemming, om te zetten naar woningen. Ook woningsplitsing moet 
mogelijk zijn. Daarnaast willen we experimenten met vernieuwende woonvormen stimuleren. 
 
De woningvoorraad moet beter aansluiten bij de demografische ontwikkelingen. Zo neemt 
het aantal een- en tweepersoonshuishoudens toe, met een sterke toename van het aantal 
75-plussers. Nieuwbouw die aansluit op de veranderende vraag stimuleert doorstroming op 
de woningmarkt doordat gezinswoningen weer vrijkomen. 
 
Wij willen de komende vier jaren minstens 150 met de ambitie van 500 wooneenheden 
realiseren in een mix van verschillende woningcategorieën waaronder sociale woningbouw. 
Een externe projectleider wordt ingehuurd om de huidige projecten en plannen te versnellen, 
de potentiële locaties in alle kernen te verkennen en de ontwikkeling van deze locaties aan te 
jagen. Zij of hij zal proactief de gesprekken met de diverse stakeholders aangaan waaronder 
uiteraard Wonen Meerssen. 
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We gaan onderzoeken hoe onze eigen inwoners een betere positie kunnen krijgen op de 
lokale woningmarkt en voorrang kunnen krijgen bij nieuwe woningbouwprojecten. Om 
speculatie op de woningmarkt tegen te gaan willen wij ook de invoering van bijvoorbeeld een  
zelfbewoningsplicht onderzoeken. Daarnaast streven wij naar oplossingen voor mensen die 
niet de financiële middelen hebben om een woning te kopen maar ook geen huurwoning 
kunnen krijgen. Hierbij willen wij meer bekendheid geven aan het instrument van 
startersleningen. Bovendien willen wij een goed functionerend loket voor burgers en 
ondernemers met nieuwe (ver)bouwplannen zodat zij beter kunnen worden geïnformeerd en 
ondersteund, juist ook met het oog op de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet biedt.  
 
Met betrekking tot woon-zorg initiatieven zoeken wij regionale afstemming. 
 
Bij constateringen van overtredingen op het gebied van bouwen en wonen en ruimtelijke 
ordening wordt via het ‘ja, tenzij’-principe eerst gekeken naar de mogelijkheden tot 
legalisering alvorens een handhavingstraject in te gaan. 
 
 
2.3 Maastricht Aachen Airport 
 

Provinciale Staten van Limburg hebben een besluit genomen over de toekomst van 
Maastricht Aachen Airport. Het is noodzakelijk om een actieve rol te blijven vervullen in de 
diverse gremia rond MAA. De veiligheid en gezondheid van onze inwoners en de 
leefbaarheid in onze gemeente blijven voorop staan evenals een kwalitatieve invulling van 
het terrein van MAA en omgeving. 
 
 
2.4 Verkeer en vervoer 
 

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) zal worden herijkt. Knelpunten worden 
opnieuw geïnventariseerd met inachtneming van de meldingen van inwoners en 
ondernemers. Hierbij is participatie door buurtbewoners en buurtnetwerken essentieel om te 
komen tot gedragen oplossingen. 
 
Daar waar de lokale situatie erom vraagt, willen we straten inrichten als 30 km-zone. Wij 
willen de maximumsnelheid op de toegangswegen binnen de bebouwde kom terugbrengen 
naar 30 km en die wegen ook als zodanig inrichten. Het gaat hier bijvoorbeeld om de Prinses 
Ireneweg en de Maastrichterlaan in Bunde. (Her)inrichting als 30 km-zones zal in principe 
geschieden in combinatie met gepland onderhoud aan de betreffende wegen. Echter, als uit 
veiligheidsanalyses blijkt dat bepaalde wegen urgent zijn dan worden die in de planning naar 
voren gehaald. Nieuwe 30 km-zones en alle andere wijzigingen in verkeerssituaties moeten 
ook worden gecommuniceerd naar de routeplanners zodat in ieder geval het niet-lokale 
verkeer wordt geweerd. Verkeersveiligheid in 30 km-zones hangt niet alleen af van 
handhaving en verkeersremmende maatregelen maar ook van het gedrag van de 
verkeersdeelnemers. 
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Ook de verkeersveiligheid rondom scholen en speelplekken is een belangrijk aandachtspunt. 
In overleg met de ouders en de buurtbewoners wordt gezocht naar maatwerkoplossingen 
waarbij het verbeteren van de veiligheid voorop staat. 
 
Bij de herijking van het GVVP zetten wij in op een verdergaande verbetering van de veiligheid 
van langzaam rijdend verkeer, o.a. door te experimenteren met wegreflectoren bij 
zebrapaden, afremmende maatregelen bij rotondes en op 60 km-wegen. Een van de locaties 
waar de veiligheid van langzaam rijdend verkeer in het geding is, is de afrit van de A2. Wij 
gaan in gesprek met Rijkswaterstaat over de bebording. 
 
Om de mindervalide verkeersdeelnemers meer toegang te bieden tot de openbare ruimte 
(overigens ook openbare gebouwen) in alle kernen, gaan wij in overleg met o.a. de Stichting 
Gehandicapten Organisatie Meerssen om te komen tot maatwerkoplossingen. Verder 
onderzoeken wij in samenwerking met deze stichting en ondernemers het realiseren van een 
openbare toiletvoorziening die ook toegankelijk is voor mindervaliden. 
 
Voldoende parkeerruimte beïnvloedt de leefbaarheid en aantrekkelijkheid. Parkeerproblemen 
vragen om maatwerkoplossingen waarbij de ideeën en wensen van inwoners en/of 
ondernemers worden meegewogen. We verbeteren de bewegwijzering en er worden 
plannen uitgewerkt voor veilige en goed bereikbare stallingen voor fietsen. 
 
Er dienen meer oplaadpalen te komen voor auto’s en oplaadpunten voor fietsen op veilige 
locaties. De planning en het bepalen van de locaties geschiedt in overleg met 
belanghebbenden. Hierbij wordt gekeken naar (Europese) subsidiemogelijkheden. 
 
Inzake de verkeersproblematiek in Ulestraten geven wij prioriteit aan het zo spoedig mogelijk 
realiseren van een veilige randweg. Daarnaast is de herinrichting van de centrale 
(markt)pleinen in alle kernen een belangrijk speerpunt waarbij we stakeholders betrekken. 
 
Vaak is er geen afstemming tussen de diverse instanties die werkzaamheden aan wegen 
verrichten en worden de diverse werkzaamheden (bijv. bekabeling en onderhoud weg) 
separaat uitgevoerd. Het is van belang díe werkzaamheden waar de gemeente over gaat 
optimaal te combineren.  
 
 
2.5 Landschap, natuur en openbaar groen 
 

De aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente wordt mede bepaald door goed 
onderhoud van het openbaar groen. Daarnaast is ook het bijzondere karakter van ons 
landschap en de natuur een belangrijke factor. Dit willen we behouden en verder versterken. 
 
Wij verzamelen ideeën van inwoners, verenigingen en ondernemers, gericht op versterking 
van natuur en landschap, waarmee meteen ook input wordt geleverd voor de omgevingsvisie 
en toekomstvisie. Wij nodigen de agrarische sector uit met ideeën te komen met betrekking 
tot landschapsonderhoud, bermenbeheer en de ontwikkeling van wandelgebieden. Verder 
staan wij voor meer kleinschalige verbindingsstroken en steunen wij het provinciaal plan voor 
duurzaam bodem- en waterbeheer. 
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Bij het actualiseren van het groenbeleidsplan en -beheerplan zullen burgers worden 
betrokken, waarbij buurtinitiatieven om openbaar groen te onderhouden worden 
gefaciliteerd. Onkruid wordt op de meest milieuvriendelijke manier bestreden.  
Wij dragen bij aan klimaatdoelen door het verder vergroenen van de openbare ruimte en 
door het bevorderen van de biodiversiteit. De aanleg van bos en het planten van extra bomen 
is belangrijk voor leefbaarheid/verkoeling in de kernen. We faciliteren het planten van extra 
bomen en de aanleg van bos waar mogelijk. Bij aanplanting moeten de verschillende 
boomtypes passen in de woonomgeving zodat inwoners geen nadelige effecten ondervinden 
maar zoveel mogelijk het nut van bomen ervaren.  
Op het gebied van biodiversiteit moet worden gekozen voor inheemse planten en 
ondersteunen wij lokale initiatieven zoals Butterflyhouse. 
Wij hechten aan goed onderhoud van de openbare begraafplaatsen en het openbaar groen. 
Bij het onderhoud moet versnippering in de uitvoering worden voorkomen en de controle op 
de uitvoering verbeterd. 
 
 
2.6 Duurzaamheid / milieu 
 

Het verminderen van energieverbruik door betere isolatie en tegelijkertijd het vergroten van 
het gebruik van duurzame energie door inwoners en bedrijven zijn belangrijke speerpunten. 
De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld door de eigen gebouwen te verduurzamen.  
 
De Stichting Duurzaam Meerssen is een partner in het bevorderen van duurzaamheid in onze 
gemeente. Wij willen deze samenwerking sterker verankeren waarbij het vigerende 
convenant handvatten kan bieden. 
 
Wij gaan experimenteren met een fysiek inlooppunt waar informatie wordt verstrekt over het 
brede spectrum van duurzaamheid. Daarnaast willen wij de toegankelijkheid en helderheid 
van de huidige bestaande financiële regelingen met betrekking tot het isoleren van panden, 
de aanleg van zonnedaken, de installatie van warmtepompen, e.d. verbeteren. 
 
Wij gaan afspraken maken met woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere 
initiatiefnemers om bij nieuwbouw of renovatie te kiezen voor duurzame en 
energiebesparende investeringen.  
 
Om de leefbaarheid en volksgezondheid te bevorderen, willen wij de uitstoot van fijnstof in 
onze gemeente verminderen. Dit door onder andere de verkeersinfrastructuur aan te passen 
om het (toenemende) vrachtverkeer buiten de kernen te houden. 
 
Wij willen meer afvalbakken plaatsen waar dit noodzakelijk is. Dit ook met als doel om de 
aantrekkelijkheid van de gemeente te bevorderen. 
 
Belangrijke items zijn zwerfafval en afvaldumping. Het is van belang dat meldingen bij de 
gemeente meteen leiden tot actie. Daartoe moeten de apps die worden gebruikt voor het 
doen van meldingen worden gekoppeld met de gemeentelijke organisatie. 
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1 Sociaal Domein 
 
3.1 Leefbaarheid en sociale samenhang 
 

Onze inzet is dat iedereen volwaardig moet kunnen participeren in de samenleving. Iedereen 
kan meedoen. 
De gemeenteraad gaat een debat voeren over maatschappelijke waarden en belangen om 
richting te geven aan het lokale sociale beleid. Hiermee wordt een op 13 juli 2020 door de 
gemeenteraad aangenomen motie uitgevoerd. 
 
Wij willen samen met de inwoners de leefbaarheid van en sociale cohesie in de dorpskernen 
versterken. Ons streven is het opstellen van Dorpsontwikkelingsplannen in alle kernen 
waarvoor inwoners ideeën en prioriteiten aandragen. Onze eerste prioriteit is op basis van 
het Dorpsontwikkelingsplan in Rothem te komen tot een toekomstbestendig gemeentelijk 
plan dat een zo groot mogelijk draagvlak heeft onder inwoners. Door middel van externe 
begeleiding maken we concreet hoe één gemeenschapsvoorziening attractief kan worden 
vormgegeven. 
 
Vrijwilligers vormen het cement van de lokale samenleving. Verenigingen en andere 
verbanden van vrijwilligers, zoals buurtnetwerken, blijven wij ondersteunen. 
We continueren het huidige subsidiebeleid voor initiatieven van inwoners die zijn gericht op 
het verbeteren van de sociale cohesie. Daarmee tonen wij onze waardering voor het 
belangrijke werk dat vrijwilligers en hun organisaties verrichten voor de gemeenschap. We 
bieden ook desgevraagd deskundig advies aan om organisaties te helpen waarbij wij een 
verbindende en faciliterende rol kunnen spelen.  
 
De aanwezigheid van basisonderwijs is een belangrijke factor voor de leefbaarheid en de 
sociale sterkte van de kernen. Wij streven naar behoud van het basisonderwijs in elke kern. 
Een optimale ventilatie in alle schoolgebouwen is een belangrijk aandachtspunt. Vanuit het 
rijksbeleid ‘Van zorg naar gezondheid’ gaan wij met de basisscholen in gesprek om 
gezondheid op scholen te stimuleren. 
 
 
3.2 Accommodatiebeleid 
 

Accommodaties zijn essentieel voor het functioneren van vrijwilligersorganisaties en daarmee 
voor de leefbaarheid van de kernen. 
 
Wij zetten de in februari 2022 ingezette beleidslijn ‘Van Gemeente naar Gemeenschap’ voort. 
De gemeente moet ruimte creëren voor lokale gemeenschappen om invulling te geven aan de 
leefbaarheid in eigen kernen. Ons uitgangspunt is dat elke kern moet beschikken over een 
gemeenschapsvoorziening die wordt gedragen door de gemeenschap. Het proces om te 
komen tot overdracht zal in overleg met de besturen van de gemeenschapshuizen verder 
worden voortgezet.  
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Wij gaan een brede evaluatie uitvoeren van het buitensportaccommodatiebeleid en het 
buitensportbeleid. In navolging van de in 2019 aangenomen Nota Accommodatiebeleid wordt 
in 2022 het toekomstperspectief van voetbalclubs en tennisclubs bekeken. Recente 
ontwikkelingen kunnen bij diverse verenigingen leiden tot herijking van het beleid. Daarbij 
dient de behoefte op het gebied van de buitensport en een daarop afgestemd aanbod voorop 
te staan. Wij geven prioriteit aan dié accommodaties waarvan de verenigingen momenteel 
verdergaande gesprekken voeren met de gemeente.  
De gemeente komt in goed overleg met de desbetreffende besturen tot voor alle partijen 
aanvaardbare plannen rond de overdracht van gemeenschapshuizen en 
buitensportaccommodaties. 
 
 
3.3 Zorg 
 

Wij willen de verbinding tussen de formele en informele zorg verbeteren; het sociaal team 
moet aansluiting zoeken tussen alle stakeholders die actief zijn in de zorg. We investeren in  
de deskundigheid van zorgvrijwilligers op het gebied van signaleren en verwijzen. 
 
Wij vinden het essentieel dat de nota ‘Durf” rond de doorontwikkeling van de huiskamers 
verder wordt uitgevoerd, middels een gefaseerde aanpak. De huiskamers zijn er voor 
iedereen om elkaar te ontmoeten. Tevens zijn ze een belangrijk middel om kwetsbare 
mensen te bereiken en waar nodig te informeren en te ondersteunen. Daardoor beperken we 
het beroep op dure professionele voorzieningen. De doorontwikkeling betekent meer 
aandacht voor kwetsbare ouderen, eenzaamheid en dementie. Preventie, signalering en 
doorverwijzing naar andere zorgverleners kunnen er plaatsvinden. De nota ‘Nieuwe 
gedachten’ wordt uitgevoerd om te komen tot een dementievriendelijk Meerssen. 
 
Mantelzorgers en speciaal jonge mantelzorgers willen wij goed ondersteunen en waarderen. 
De invulling hiervan zullen wij nader bezien op basis van de behoeften van de mantelzorgers. 
Wij willen zorgprofessionals stimuleren meer oog te hebben voor mantelzorgers, o.a. om 
overbelasting te signaleren en passende respijtvoorzieningen tijdig in te zetten. 
 
Met betrekking tot de professionele zorg willen wij het aantal aanbieders beperken waarmee 
contracten worden afgesloten door vooraf criteria op te stellen inzake betrouwbaarheid en 
professionaliteit. Op die manier bereiken we een meer overzichtelijke en betere 
samenwerking tussen zorgaanbieders en worden uitwassen van marktwerking tegengegaan. 
 
 
3.4 Armoede en participatie arbeidsmarkt 
 

Wij willen het armoedebeleid intensiveren waarbij wij ons meer richten op het vroegtijdig 
opsporen van armoede en problematische schulden. Hierbij is samenwerking met lokale 
partners nodig. Mensen die in een situatie van armoede verkeren, gaan we laagdrempelig 
ondersteunen bij het aanvragen van voor hen beschikbare financiële tegemoetkoming. Dat 
begint bij duidelijke communicatie. Ruggesteun en andere maatschappelijke partners die 
actief zijn op het gebied van armoedebestrijding alsmede andere lokale initiatieven, zullen wij 
ondersteunen. Sport en cultuur moeten zo toegankelijk mogelijk worden voor alle inwoners; 
jong, oud en mindervaliden. Mensen die minder financieel draagkrachtig zijn willen we 
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stimuleren om te sporten en aan cultuur deel te nemen. Een ander belangrijk aandachtspunt 
is het verminderen van taalachterstand door het geven van laagdrempelige cursussen. 
 
Een bijzonder aspect is energiearmoede. Door de enorm stijgende energiekosten geraken 
steeds meer mensen in een financieel nijpende situatie. Wij willen in samenwerking met 
Stichting Duurzaam Meerssen en Wonen Meerssen bij deze mensen een gratis energiescan 
laten uitvoeren en vervolgens bezien hoe hun woningen energiezuiniger kunnen worden 
gemaakt. 
 
Wij blijven investeren in (jeugdige) werkzoekenden via re-integratie waaronder (om)scholing. 
Het is van belang om werkzoekenden die hulp nodig hebben om aan werk te komen, te 
helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden en competenties die gericht zijn op de vraag van 
werkgevers. In dit kader moet de MTB verder worden uitgebouwd tot sociaal 
ontwikkelbedrijf. Verder blijven wij inzetten op social return. 
 
 
3.5 Jeugd en jongeren 
 

Wij gaan het aantal Meerssense Ontmoetingsplekken (MOP’s) voor jongeren in de 
buitenruimte niet uitbreiden. Wel kijken we naar bestaande huisvesting waar jongeren 
terecht kunnen als zij daar behoefte aan hebben. 
 
Met het vastgestelde speeltuinenbeleid streven wij naar goede (natuur)speelvoorzieningen 
voor kinderen die ook toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. Wij zijn ook 
voorstander van groene speelplaatsen in de nabijheid van basisscholen waarbij gebruik moet 
worden gemaakt van de subsidieregeling van de provincie. Wij zullen nader bezien of ook 
beweegvoorzieningen voor volwassenen kunnen worden gerealiseerd. Het speeltuinenbeleid 
wordt overgeheveld van het sociale naar het fysieke domein. 
 
Wij blijven deelnemen aan het regionale programma ‘Trendbreuk’ aangaande 
gezondheidspreventie met name gericht op de jeugd. In 2021 is het Zuid-Limburgs 
preventieakkoord opgesteld met 16 lokale preventieagenda’s. Met de agenda van Meerssen 
wordt de komende jaren geïnvesteerd in de gezondheidsbevordering van de jeugd.  
Een speerpunt is het stimuleren van bewegen door de combinatiefunctionaris in 
samenwerking met onder meer sportverenigingen en basisscholen. 
 
Gezinnen met meervoudige problematieken blijven we verder ondersteunen waarbij de 
hulpvraag van de mensen leidend is en niet de systemen en wetgeving. 
 
 
3.6 Cultuur en evenementen 
 

Een uitgebreid en divers cultureel leven versterkt de identiteit van de kernen en vergroot de 
aantrekkelijkheid van de gemeente Meerssen voor haar inwoners en voor toeristen. 
De nota Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme uit 2011 is nog steeds richtinggevend en wij 
gaan verder met de uitwerking hiervan. 
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Wij willen onze lokale geschiedenis, cultureel erfgoed en monumenten meer vermarkten, ook 
samen met inwoners die woonachtig zijn in monumenten en in de directe omgeving daarvan.  
 
Beeldende kunst bevordert de aantrekkelijkheid van de gemeente. Wij willen jonge 
kunstenaars uit onze gemeente de gelegenheid geven om zich te manifesteren in de 
openbare buitenruimte. Hierbij zetten we de financiële middelen wél proportioneel in. 
 
Tradities, volksfeesten en andere evenementen versterken de saamhorigheid. Wij blijven 
tradities en initiatieven vanuit de samenleving voor aantrekkelijke volksfeesten en 
evenementen in de kernen faciliteren met oog voor vernieuwing. Dat geldt ook voor onder 
meer de Sfeervol Meerssen Run. Daarnaast stimuleren wij ook andere evenementen, 
bijvoorbeeld een grootschalig evenement in het gebied Eiland in de Geul c.q. het binnenhalen 
van een groot sportevenement. 
 
Daar waar mogelijk zullen wij deregulering toepassen met betrekking tot de organisatie van 
evenementen. 
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2 Economie en toerisme 
 
Een goed klimaat voor ondernemers en toerisme is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van 
de gemeente. 
 
Wij willen startende ondernemers proactief ondersteunen, al dan niet met een 
starterskrediet. Ook willen we voor ondernemers de regeldruk zoveel mogelijk verlagen 
waarbij de vergunningverlening wordt vergemakkelijkt.  
 
Wij zetten primair in op instandhouding van de huidige winkelgebieden. Daar waar mogelijk 
stimuleren we de vestiging van winkels vanuit het ‘ja, tenzij’-principe. Wij ondersteunen 
initiatieven die de openbare ruimte van winkelgebieden aantrekkelijker maken. Wij hechten 
ook waarde aan vitale weekmarkten. 
 
Bij revitalisering van bedrijventerreinen houden wij rekening met de belangen van 
omwonenden. Daar waar bedrijvigheid plaatsvindt, heeft duurzaam ondernemerschap onze 
speciale aandacht en voorkeur. 
 
Onze gemeente is gunstig gelegen in het Heuvelland. Wij willen deze ligging meer benutten 
op toeristisch gebied. Goede initiatieven vanuit burgers en ondernemers, gericht op 
bevordering van het toerisme, ondersteunen wij op een projectmatige wijze waarbij wij 
gebruikmaken van netwerkpartners op toeristisch gebied. Wij willen Meerssen meer 
profileren als internationale fiets- en wandelgemeente waarbij wij aandacht geven aan onze 
natuurgebieden en ons cultureel erfgoed. Wij betrekken hierbij de nota Kunst, Cultuur, 
Erfgoed en Toerisme. Wij staan voor een integrale aanpak om Sfeervol Meerssen als merk 
centraler te stellen. Hierbij willen wij het in 2021 toegekende label Green Destination 
(duurzame toeristische trekpleister) beter vermarkten en onze gemeente beter promoten. 
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3 Financiën 
 
Onze insteek is een sluitende meerjarenbegroting waarbij de inkomsten en uitgaven in 
evenwicht zijn. Met betrekking tot de OZB hanteren wij het principe dat de ontwikkeling 
zoveel mogelijk consistent is conform de lijn in de huidige vastgestelde meerjarenbegroting. 
Daar waar mogelijk proberen wij met de inzet van incidentele financiële middelen de 
structurele financiële lasten in de begroting te verlagen. Indien er binnen de 
meerjarenbegroting structurele financiële ruimte ontstaat, ligt onze prioriteit bij het verlagen 
van de OZB. 
 
Voorts willen wij de leesbaarheid en transparantie van de P&C-documenten (jaarrekening, 
begroting en bestuursrapportages) verbeteren binnen de maximale ruimte die het BBV 
(Besluit Begroting en Verantwoording) biedt. Hierbij denken wij onder andere aan een meer 
logische indeling van begrotingsprogramma’s en de thema’s daarbinnen en aan het 
gebruikmaken van infographics. Verantwoording van college aan gemeenteraad over het 
gevoerde beleid vindt in principe plaats in de documenten van de P&C-cyclus. 
 
Wij hebben dit bestuursakkoord niet financieel vertaald. Het gaat immers om een akkoord op 
hoofdlijnen en niet om dichtgetimmerde afspraken. De ambities die wij hebben 
geformuleerd, moeten in overleg met de lokale samenleving eerst nader worden uitgewerkt 
in concrete plannen. Daarnaast zijn er de nodige financiële onzekerheden mede door de 
effecten van de oorlog in Oekraïne zoals een snel oplopende inflatie. 
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Bijlage 1 Wethouders en portefeuilleverdeling  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Smeets 

1 FTE / 2e Locoburgemeester 
 

Welzijn 

Gezondheid 

Toegankelijkheid 

Leefbaarheid 

Burgerkracht 

Subsidies 

Sport en bewegen 

Accommodaties 

Gebouwen 

Speeltuinen en speelplekken 

 

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz 

1 FTE 

  

Openbare orde en veiligheid 

Inkoop, facilitair en ICT 

Bestuurlijke (regionale) samenwerking  

Dienstverlening 

Communicatie 

Lokale omroep 

(Evenementen)vergunningen 

Handhaving 

Ontwikkelingshulp/samenwerking 

Oekraïne 

Wethouder Bjorn Molling 

1 FTE / 1e Locoburgemeester 

 

Financiën 

Inkomen en bestaanszekerheid 

Arbeidsmarkt en participatie 

Inburgering en integratie 

Wonen 

Wegen 

Verkeer en vervoer 

Parkeren 

Groen 

Begraafplaatsen 

 

Vanessa de Rond 

0,7 FTE / 3e Locoburgemeester 

 

Klimaat 

Water 

Natuur en landschap 

Duurzaamheid 

Milieu 

Maastricht Aachen Airport 

Jeugd 

Onderwijs 

Bibliotheek 
Louk Bongarts 

0,6 FTE / 4e Locoburgemeester 

 

Human Resource Management (P&O) 

Economie  

Toerisme en recreatie 

Gebiedsontwikkeling 

Kunst 

Cultuur  

Erfgoed en monumenten 
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Bijlage 2 Gesprekken met (maatschappelijke) organisaties 

 
Met de volgende organisaties zijn gesprekken gevoerd om input op te halen voor het 
bestuursakkoord: 

• Adviesraad Sociaal Domein 

• Bundense Ondernemers Vereniging (BOV) 

• Ondernemers Vereniging Sfeervol Meerssen (OVSM) 

• Stichting Duurzaam Meerssen 

• Wonen Meerssen 
 
Daarnaast zijn intern gesprekken gevoerd met de wethouders van het zittende college, 
medewerkers financiën, de ondernemingsraad en de externe projectleider revitalisering 
gemeentelijke organisatie. 
 
Verder vormden met name de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en het 
overdrachtsdocument van het zittende college belangrijke informatiebronnen. 
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