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Geachte leden van de raad, 
 
Hierbij ontvangt u een volgende ‘Wethoudersbrief’ van mijn hand, waarin ik u nader 
informeer over de voortgang van onderwerpen in mijn portefeuille die eerder in de 
Ronde of de Raad aan de orde zijn geweest of die ik graag verder verduidelijk.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kim Schmitz 
Wethouder Duurzaamheid, Armoedebestrijding en Omgevingsbeleid  
 
 
 
Armoedebestrijding  
 
Kredietbank verbetert schuldhulpverlening 
Kredietbank Limburg heeft sinds 1 oktober haar aanpak in schuldhulpverlening 
verbeterd. Zo worden meer saneringskredieten verstrekt aan klanten die binnen één jaar 
geen inkomensverbetering verwachten. De Kredietbank Limburg wordt op deze manier 
de enige schuldeiser en valt voor veel klanten heel wat stress van hun schouders.  
 
De gewijzigde aanpak levert voor alle betrokken partijen voordelen op. De klant is in een 
keer van alle schuldeisers af en heeft nog maar één schuldeiser over, de Kredietbank. 
De schuldeiser ervaart schuldsanering als prettig, omdat deze direct de boeken kan 
sluiten en niet drie jaar moet wachten op deelbetalingen. Menig schuldeiser verkiest 
spoedige duidelijkheid en een eenmalige uitbetaling boven drie jaar wachten op een 
paar euro meer. Ook de gemeente en de schuldhulpverlener ervaren voordelen bij een 
schuldsanering. Het onderhandelingsproces wordt flink ingekort en er komt minder 
administratie aan te pas.  
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Rechtbank Limburg start Schuldenloket per 1 januari 
De Rechtbank Limburg, de Kredietbank Limburg, de Plangroep en diverse 
voortrekkersgemeenten, zoals Sittard-Geleen, Maastricht, Roermond en Weert, hebben 
het afgelopen jaar gewerkt aan de pilot ‘Schuldenloket in de Rechtbank’. De pilot, die 
start op 1 januari 2020, sluit aan bij de gemeentelijke rol om inwoners met (risico op) 
financiële problemen te ondersteunen. 
 
Problemen die inwoners kunnen hebben met onder meer geld, de overheid en relaties, 
vertalen zich vaak in juridische procedures. Mensen met schulden komen bijvoorbeeld 
6.5 keer vaker in aanraking met Justitie, zo blijkt uit onderzoek. Voor deze groep 
mensen met schulden, waarbij er meestal sprake is van een meervoudige problematiek, 
zijn schulden een dominant probleem. Zonder de aanpak van de schulden is de 
oplossing van andere problemen heel klein. De Rechtbank brengt daar graag 
verandering in door bij te dragen aan (vroeg)signalering van schulden en het actief 
aanbieden van een oplossing aan de betrokkene. Concreet betekent dit dat rechters, 
mensen kunnen doorverwijzen naar het ‘Schuldenloket in de Rechtbank’.  
 
Tussentijds wordt de pilot geëvalueerd. In januari 2021 moet een effectmeting en de 
kosten/batenanalyse van de pilot leiden tot een advies over het voortzetten of 
beëindigen van het Schuldenloket. 
 
 
Statushouders 
 
VCA-diploma en een betaalde baan voor statushouders  
Voor het eerst in Zuid-Limburg hebben statushouders na een cursus in het Arabisch het 
VCA-diploma behaald op 30 september jl. Van de zeven geslaagde cursisten hebben er 
inmiddels zes een baan. De zevende kandidaat voert gesprekken met een werkgever. 
 
VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is veelal 
vereist in de sectoren bouw en techniek. Het diploma is tien jaar geldig en geldt als 
bewijs dat de houder op de hoogte is van de veiligheidseisen. Het is goed voor de 
veiligheid op de werkvloer als veel werknemers het VCA-diploma hebben. Daarom  
wordt dit vaak door werkgevers als eis gesteld. Ondanks dat de statushouders een 
inburgeringscursus achter de rug hebben en de Nederlandse taal redelijk beheersen, 
blijkt dat ze het soms moeilijk vinden om een cursus in het Nederlands te volgen. 
Daardoor is de kans kleiner dat ze een diploma of een certificaat halen, terwijl zo’n 
certificaat juist wel hun kansen op werk vergroot.  Daarom is er voor gekozen om de 
cursus in het Arabisch te geven om de kans op succes te vergroten. De kandidaten 
hebben een maand voordat de lessen startten het cursusmateriaal gekregen.  
 
Daarna hebben ze vier cursusavonden gevolgd in het Participatiehuis in Sittard en 
vervolgens is het examen afgenomen. Tijdens de lessen was er een Arabisch-
Nederlands taaldocent aanwezig. Na het examen konden ze dankzij bemiddeling van 
het Werkgeversservicepunt direct aan het werk of hun werk behouden omdat zij nu 
beschikken over het vereiste VCA certificaat. De kandidaten zijn in verschillende 
beroepen aan de slag gegaan waaronder als tegelzetter, lasser en monteur.  
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Taalverhoging voor statushouders 
Het kabinet heeft in het coalitieakkoord besloten dat er een nieuwe inburgeringswet  
(per 1 januari 2021) moet komen waarin gemeenten de regie op inburgering krijgen en 
een integrale benadering vanuit het Sociaal Domein wordt gefaciliteerd.  
Ter voorbereiding op het nieuwe stelsel heeft het ministerie van Sociale Zaken en 
Welzijn (SZW) een pilot georganiseerd. Doel is om de lessen en ervaringen uit de 
praktijk mee te nemen bij de ontwikkeling van het nieuwe, lerende inburgeringsstelsel. 
 
Sittard-Geleen (hoofdaanvrager), Beek en Stein (medeaanvragers) hebben hierop een 
gezamenlijke pilotaanvraag ingediend met als thema ‘Route B1: van A2 naar B1’. 
Inmiddels is deze door SZW gehonoreerd. Om de samenwerking tussen SZW en de 
gemeenten meer kracht bij te zetten heeft SZW een convenant ter ondertekening aan 
het college aangeboden.  
 
 

Route B1: van A2 naar B1 
Binnen de inburgering onderscheiden we vier taalniveaus: A1, A2, B1 en B2. Deze niveaus zijn in 
Europees verband afgesproken. Voor het huidige inburgeringsexamen moeten inburgeraars 
minimaal het basisniveau A2 halen. A1 is een tussenstapje op de weg daar naartoe. Om de stap 
naar een opleiding  te zetten of de kans op betaald werk te vergroten is B1 een vereiste.  
 
 
 

Fietslessen statushouders, gericht op mogelijk maken participatie  
In oktober zijn negen statushouders gestart met fietslessen. Het fietsproject, een 
samenwerking tussen het Werkgevers Service Punt (WSP), Vluchtelingenwerk en 
Stichting Petje af, is gericht op het mogelijk maken van participatie. Het traject bestaat 
uit tien lessen, waarin theorie en praktijk met elkaar worden gecombineerd. De kosten 
hiervan worden betaald door het WSP en het cursusmateriaal is ontwikkeld door 
Vluchtelingenwerk. De fietsen die tijdens de les worden gebruikt zijn (kosteloos) ter 
beschikking gesteld door het Fietsdepot, Millenerweg in Sittard-Geleen. 
 
Aan het einde van de training krijgen de deelnemers nog les in ' klein-onderhoud', onder 
andere het leren banden plakken. Deze les wordt gegeven in het Fietsdepot. 
De voortgang van de deelnemers verschilt. Een aantal is inmiddels toe aan een ritje in 
de stad en een ander deel van de groep heeft nog wat extra tijd nodig om de balans te 
vinden.  
 
 
Omgevingsbeleid 
 
Bijeenkomst raadswerkgroep Omgevingswet 
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling 
vereenvoudigen en samenvoegen. Op die manier is het straks bijvoorbeeld makkelijker 
om bouwprojecten te starten. 
 
In een bijeenkomst op 3 oktober jl. is de raadswerkgroep geïnformeerd over de 
verschillende instrumenten van de Omgevingswet. Deze instrumenten zijn: De 
Omgevingsvisie, het Omgevingsprogramma, het Omgevingsplan, de vergunning en 
handhaving. Ook is gesproken over de status van de (strategische) Omgevingsvisie. 
Centraal daarin staat de fysieke leefomgeving.   
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Met omgevingsprogramma’s wordt sectoraal of per gebied uitvoering gegeven aan de 
beleidsdoelstelling van de Omgevingsvisie. Het omgevingsplan is het juridisch kader. 
Vergunningen worden hieraan getoetst en op basis hiervan vindt handhaving plaats.  
 
Toegelicht is verder waaruit het Omgevingsplan (van rechtswege bij de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet) bestaat:  

 Bestemmingplannen 

 Lokale regels in verordeningen 

 Bruidsschat. De bruidsschat bestaat uit circa 600 regels die nu in de rijksregels 
staan  

 
 
Aan de hand van een aantal situaties is een discussie gevoerd over de wensen. Ook 
omgevingsdilemma’s  kwamen daarbij aan de orde. Deze sessie wordt nog voortgezet, 
omdat de discussie over de visie erg veel tijd in beslag nam. In 2029 moet dit leiden tot 
één Omgevingsplan, waarin de regels zijn geïntegreerd en keuzes zijn gemaakt.  
 
 
 
Pio Swentibold Platteland in Ontwikkeling (PIO) 
De leefbaarheid van de taille van Limburg staat onder druk. Economische 
ontwikkelingen zijn belangrijk, maar hebben ook een negatieve invloed op de kwaliteit 
van het landschap en de leefbaarheid. De ruimte is nagenoeg op. Denk daarbij aan:  

 De verbreding van de A2 

 De plaatsing van windmolens in Holtum-Noord  

 De uitbreiding van VDL Nedcar 

 Een aanpassing van de infrastructuur rond VDL Nedcar 
 

Tot nu toe werd elke inpassing individueel opgepakt: met PIO willen we het 
grotere geheel integraal benaderen. Met andere woorden: het gebied verdient 
een stevige regie. Diverse partijen (gemeente Echt-Susteren, Rijkswaterstaat, 
provincie Limburg, WML, gemeente Sittard-Geleen, IKL, Natuurmonumenten, 
Waterschap Limburg, LLTB, Gemeinde Selfkant en Landschapspark Susteren) 
hebben dan ook besloten samen te gaan werken voor een betere leefbaarheid 
en landschappelijke kwaliteit. 
 
 
Deze partijen hebben de ambitie om samen te zorgen voor:  
Een betere verweving van rood-groen (inpassing bedrijven terreinen) 
Een betere verweving van zwart-groen (inpassing A2) 
Een boost voor de blauwe structuur (Vloedgraaf/Geleenbeek/Rode Beek) 
Een verbetering van Oost-West toeristische routes 
Het inzetten van (natuur) compensaties om landschap te herstellen in de eigen 
omgeving 
Een boost voor de groene structuur 
Een verbetering van perspectief voor de landbouw (en haar rol in natuur- en 
landschapsbeheer) 
Een goede inbreng van de mensen/ bewoners 
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Op woensdagavond 6 november jl. heeft hierover een zinvolle werksessie met inwoners 
en stakeholders plaatsgevonden in Holtum. Gedeputeerde Mackus was daarbij 
aanwezig. Naar verwachting is er medio februari een concreet plan voor het gebied.  

 
 
 
Aanpak eenzaamheid  
 
Aansluiting bij het programma Eén tegen eenzaamheid 
Samen met ambassadeur Marianne van den Anker ondertekende ik 
8 oktober jl. het convenant voor aansluiting bij het programma Eén tegen eenzaamheid. 
Door aan te sluiten bij het programma spreken we af dat we ons samen met de diverse 
partners, onverminderd blijven inzetten om eenzaamheid in Sittard-Geleen tegen te 
gaan. 
 
In het voorjaar van 2018 presenteerde minister Hugo de Jonge het programma Eén 
tegen eenzaamheid, als een van de drie programma’s van het Ouderenpact. Aanleiding 
is dat eenzaamheid veel voorkomt en grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven. 
Ongeveer de helft van Nederland geeft aan zich eenzaam te voelen. Bij ouderen boven 
de 75 jaar komt eenzaamheid nog veel vaker voor. Nu zijn het zo’n 700.000 ouderen die 
zich eenzaam voelen, maar als we niets doen zijn dat er in 2030 meer dan een miljoen. 
Het doel van het programma Eén tegen eenzaamheid is de trend van eenzaamheid 
onder ouderen te doorbreken. Er wordt onder meer ingezet op de volgende 
maatregelen: De installatie van een Wetenschappelijke Adviescommissie, een 
publiekscampagne op tv en radio, een nationale coalitie tegen eenzaamheid. 
De oproep aan wethouders is: doe mee met een lokale aanpak tegen eenzaamheid. 
Twee ambassadeurs Eric van der Burg en Marianne van den Anker bezoeken 
wethouders in het hele land. 
 
www.eentegeneenzaamheid.nl 
 
 
Energietransitie 
 
Update ontwikkeling Regionale Energie Strategie  
Op basis van het Klimaatakkoord maken alle gemeenten, provincies en waterschappen 
samen en per regio een Regionale Energie Strategie (RES). De definitieve RES moet  
1 maart 2021 goedgekeurd zijn door de gemeenteraden, provinciale staten en de 
algemene vergadering van de waterschappen. Met deze strategie worden door 
gemeenten, provincie en waterschap keuzes gemaakt voor:  
de opwekking van duurzame elektriciteit (windmolens en zonnepanelen op daken en 
land), de warmtetransitie in de bebouwde omgeving en de benodigde opslag en 
infrastructuur. 
 
Om een goede RES te ontwikkelen is afgelopen zomer een Startnotitie opgesteld, 
waarmee het college heeft ingestemd en waarover uw raad is geïnformeerd.  
Daarnaast is de raadswerkgroep Omgevingsvisie, die betrokken wordt bij de uitwerking 
van de RES, op 19 september  jl. nader geïnformeerd. Bovendien is samen een Energy-
game gespeeld.  
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Daarbij is op basis van een aantal duurzame energiedoelstellingen gevraagd om keuzes 
te maken over het gebruik van duurzame warmtebronnen (waaronder restwarmte van 
Chemelot), windmolens en zonnepanelen op daken en land. 
 
De komende maanden wordt de RES per sub-regio (waaronder de Westelijke 
Mijnstreek) ambtelijk en bestuurlijk uitgewerkt. De concept RES moet 1 juni 2020 
goedgekeurd zijn door alle colleges van de gemeenten in Zuid-Limburg, GS, 
waterschapsbestuur en minimaal ter kennisgeving zijn voorgelegd aan de 
gemeenteraden en PS.  
 
Nederland is overigens opgedeeld in dertig RES-regio’s, waarvan Zuid-Limburg er  
één is.  
 
 
 

UITNODIGING  
Graag brengen collegeleden bezoeken aan portefeuille-gerelateerde initiatieven. De 
oproep aan u als raadslid is dan ook: voel u vrij om de bestuurders te wijzen op zulke 
initiatieven.  


