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GOB POLITIEK JAARVERSLAG 2016 
 
Zoals te doen gebruikelijk zijn we het jaar gestart met het deelnemen aan de gemeentelijke 
nieuwjaarsbijeenkomst, die in 2016 plaatsvond op Dinsdag 5 januari. 
 
Ook in 2016 werden de maandagavonden veelal gevuld door de vergaderingen van de fractie of de 
steunfractie. Vrijwel alle dinsdagavonden waren ingevuld met vergaderingen van de coalitie, het 
presidium of het seniorenconvent.  
 
De donderdagavonden waren bestemd voor de raads- en commissievergaderingen of 
themabijeenkomsten. 
 
Voorts hebben er een aantal werkbezoeken plaatsgevonden, in de regel op vrijdagmiddag, de 
zaterdagen of op donderdagavonden in het kader van een themasessie. 
Met enige regelmaat heeft er periodiek overleg plaatsgevonden tussen fractieleiding en de beide 
wethouders. 
 
In de aanloop naar de Vastelaovend 2016 hebben we alle prinsenrecepties bezocht en het is bijna 
altijd gelukt om met 11 of meer personen, uitgedost met onze gele sjalen te bezoeken. Overigens het 
gehele jaar door hebben wij ook bij recepties van onze vele overige verenigingen blijk van 
belangstelling getoond en waren we aanwezig om hun te feliciteren met hen bestaansfeest of 
bereikte resultaten. Voor het GOB is dit een vorm van burgercontacten. 
 
De fractie leden van het GOB hebben aan diverse formele overleggen deelgenomen van de 
werkgeverscommissie en aan diverse overleggen met het personeel van de raadsgriffie. Daarnaast 
hebben zij deelgenomen aan de diverse bijeenkomsten van de commissie Kwaliteit en kaderstelling, 
en aan de bijeenkomsten van het seniorenconvent. De fractievoorzitter heeft tezamen met het 
raadslid Vroemen deelgenomen aan de bijeenkomsten van het presidium.  
Er zijn verschillende  werkgroepen zoals, Raad 2015 (Marcel Claessen), SiGnaal (Martin Dormans en 
Giel Kremer) en Raadswerkgroep Regionaal Participatiehuis (Martin Dormans) waar de genoemde 
leden van onze raadsfractie zitting in hebben. 
 
Op 4 mei namen weer diverse leden van onze fractie deel aan de diverse dodenherdenkingen die in 
onze stad plaatsvonden.  
 
Op 16 november 2016 hebben een aantal fractie en steunfractie leden deelgenomen aan de 
Limburgse bestuurders dag van de (VLG). Deze werd dit jaar in Weeze gehouden. Ja, inderdaad in 
Duitsland. Dit had alles te maken met het thema van de dag “grenzeloos ontmoeten”. De organisatie 
lag in handen van de gemeente Bergen. Het was weer een zinvolle dag waar elkaar ontmoeten een 
van de belangrijkste punten was. 
 
Buiten de regulier terugkomende agendapunten zoals de begroting, jaarrekening, en rapportages 
stonden er in 2016 weer een aanzienlijk aantal specifieke onderwerpen op de raadsagenda’s.  
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De raadsvergaderingen 2016 
 
Op 10 maart 2016 besloot de raad over: 

 Controle protocol Jaarrekening 
 Inrichting P&C cyclus 
 Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2016 
 Een aantal nieuwe bestemmingsplannen 
 Uitwerking doelgroepen vervoer Limburg 

 
Op 21 april 2016 besloot de raad over: 

 Toekomstvisie duurzame accommodaties  
 Nota vastgoedbeheer 

 
Op 2 juni 2016 besloot de raad over: 

 Toelating van de raad  van Mevr. Moltmaker-Brinkhuizen 
 Jaardocument veiligheidsregio 2015 
 Begroting 2017 veiligheidsregio Zuid-Limburg 
 Zienswijze op de ontwerpbegroting BsGW 2017 en ontwerp meerjarenbegroting 2017-2021 
 Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenbegroting 2018 en 2019 van de Gemeenschappelijke 

Regeling (GR) Kredietbank Limburg (KBL) 
 Jaarverslag 2015 en begroting 2017 van de GGD Zuid-Limburg 
 Wet verbetering Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH/Verordening Kwaliteit 

VTH) 
 Ontwerpbegroting Vixia 2017 BV en GR 
 Omnibuzz Jaarrekening 2015, 1e begrotingswijziging 2016 en begroting 2017 

 
 
Op 6 ,7 en 21 Juli 2016 besloot de raad over: 

 Bestemmingsplan Veeweg 7, Einighausen 
 Bestemmingsplan "Huis- en Tuinboulevard 
 Jaarrekening 2015, ontwerpbegroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2021 RUD Zuid-

Limburg 
 Beschutte participatie en transformatie Vixia 
 Jaarstukken 2015 
 1e programmarapportage 2016 

 
 
Op 29 september 2016 besloot de raad over: 

 Bestemmingsplan Reststroken 
 Wijziging verordening loonkostensubsidie 
 Invulling algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Vixia 
 Inspraakverordening Sittard-Geleen 
 Het Bestemmingsplan Frans Klooster 
 Beleidsnota openbare ruimte Sittard-Geleen 2016-2026 (IBOR) 
 Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 
 Ook namen we afscheid oud-raadslid J.W. Pieters 
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Op 9 en 10 november 2016 besloot de raad over: 

 Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
 Begroting 2017 Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL) 
 Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 Gemeenschappelijke Regeling (GR) 

Omnibuzz 
 Structuurvisie wonen Zuid-Limburg 
 Woonvisie 
 2e Rapportage 2016 
 Programmabegroting 2017 
 Belastingmaatregelen 2017 

 
Op 15 december 2016 besloot de raad over: 

 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Overhoven 2016 
 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Sittard Zuid" 
 Bestemmingsplan "Veilige Wieleromgeving Sportzone Limburg" 
 Financiële verordening ex art. 212 van de Gemeentewet 
 P&C cyclus 2017 
 Begrotingswijziging 2017 GGD Zuid-Limburg 
 Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016 
 Nota GREX, grond en vastgoedposities 
 Nota kostenverhaal 2016 Sittard-Geleen 
 Sociale routekaart Sittard-Geleen en beleidsplannen sociaal domein 

 
 
 
 
 
Munstergeleen, mei 2017  


