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VERZONDEN 2 7 NOV. 2014 
Geachte heer Nijsten, 

Ons College deelt u het volgende mee in antwoord op de door u op 7 november 2014 
gestelde vragen ex. art 37 RvO met betrekking tot het Jaar van de Mijnen, M2015. 

Vraag 1 
Wat is voor het college de beweegreden geweest om deze activiteiten op deze wijze te 
plannen en vorm en inhoud te geven? 

Antwoord 1 
Wij nemen als gemeente Sittard-Geleen deel aan het Jaar van de Mijnen, M2015. 
Het Cultuurbedrijf, De DoMIJNen, heeft in haar ondernemingsplan voor de 
komende jaren steeds een thema gekozen voor haar stedelijke programmering. 
Aansluitend bij het thema in onze regio "Jaar van de Mijnen" heeft De DoMIJNen 
voor 2015 de overkoepelende programmering vorm gegeven. Het betreft de 
programmering binnen hun reguliere subsidie. Ons college juicht het toe dat De 
DoMIJNen kiest voor thema's die passen bij onze gemeente. Per uitnodiging van 
11 september jl. zijn 98 verenigingen en instellingen benaderd om in 
gezamenlijkheid op de voorlichtingsavond van 10 november jl. vorm te geven aan 
het programma M2015 in onze gemeente. 

Vraag 2 
Hoe rechtvaardigt u het passeren van initiatieven die reeds in gang waren gezet en die 
een concrete en passende invulling kunnen betekenen van het jaar van de Mijnen, M 
2015, komend vanuit de kern van het sociaal culturele en economisch domein? Plannen 
die duidelijk aansluiten bij het belang van saamhorigheid en samenwerking. 

Antwoord 2 
Er zijn geen initiatieven gepasseerd als het gaat om invulling te geven aan het 
Jaar van de Mijnen. Juist om het belang van saamhorigheid en samenwerking te 
benadrukken is een ieder in de gelegenheid gesteld om initiatieven in te brengen 
op 10 november jl. 
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Vraag 3 
Tot slot. Bent u het met DNA eens dat de wijze waarop dit mooie en voor onze stad 
waardevolle initiatief een betere start en voorbereiding verdiend had? 

Antwoord 3 
Nee, daar zijn wij het niet mee eens. De verenigingen in onze gemeente verdienen 
voldoende tijd om na te denken over de wijze waarop zij willen bijdragen met hun 
activiteiten in 2015 aan het thema "Jaar van de Mijnen" 

Hoogachtend, 

ster en wethouders van Sittard-Geleen, 

drs. G.J.y. Cox, 
burgemeester 

pener, 
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