De gemeenteraad boog zich de vorige week over de begroting 2020 en meerjarenbegroting tot 2023. De 6
politieke partijen kregen de kans om hierover hun goed- of (gedeeltelijke) afkeuring uit te spreken. EML
probeert zoveel mogelijk beloften uit haar verkiezingsprogramma te realiseren en kan vermelden dat na
discussie tijdens die begrotingsvergaderingen weer enkele daarvan kan worden waargemaakt.
Dat die discussie niet met alle fracties kon plaatsvinden omdat de oppositie de zaal verliet voordat het debat
begon, betreuren wij ten zeerste.

- Omdat toerisme in onze gemeente vanuit de samenleving gedragen moet worden, dus door zowel
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ondernemers als inwoners, heeft EML verzocht om de instelling van structureel overleg via een z.g.
Toeristisch Platform. Het College zegde bij monde van wethouder Jacobs toe tweejaarlijks een
bijeenkomst te organiseren.
Wij willen ervoor zorgen dat de woningen die naar behoefte in onze kernen eindelijk kunnen worden
gerealiseerd ook daadwerkelijk aan de inwoners worden gegund. Daarom hebben we het College verzocht
om te onderzoeken of er een Huisvestingsverordening kan worden opgesteld waarin dit kan worden
geregeld.
Samenwerking in het zg. Middengebied - het gebied tussen de drie grote steden Maastricht, Heerlen en
Sittard-Geleen - kan voor onze gemeente voordelen opleveren. Daarvoor is € 3 per inwoner gereserveerd,
oplopend tot € 5 in 2022. Omdat nog geen enkel zicht is op die mogelijke voordelen, hebben wij verzocht
het bedrag (€ 425.000) te parkeren totdat duidelijkheid is gegeven aan de raad en deze dit heeft
goedgekeurd.
De alsmaar groter wordende voertuigen die voor zwaar transport door de straten van onze kernen
(moeten?)rijden, veroorzaken heel wat spanningen. De belofte van het college om een oplossing te vinden
voor dit moeilijke probleem via de actie “Goed gezien’, nemen wij serieus. Wel hebben we aangedrongen
op een snelle aanpak, samen met de bewoners.
Wij juichen het toe dat structurele verhoging van de WOZ-belasting niet nodig is. Wel is er volgens
afspraak een lichte stijging van 1,5 % vanwege de inflatiecorrectie. Aan de subsidies voor verenigingen
wordt niet getornd en ook in het Sociaal Domein wordt de zorg zelf niet verminderd. EML heeft de
begroting dan ook goedgekeurd.

Raadsleden, burgerleden en wethouders van EML.
Reageren? Graag naar JohnNelissen@eijsden-margraten.nl of M.Janssen-Rutten 0434091924
Zie onze website voor de volledige Algemene Beschouwingen 2019. Of de website van de gemeente EM *
bestuur * gemeenteraad * geluidsfragmenten.

