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Samenstelling/Vertegenwoordiging. 
 

1. Op 31 december 2016 waren 70 personen lid van het GOB.  
2. Samenstelling bestuur: 

 Ad-interim voorzitter: Pieter Meekels en vanaf 15 november 2016 is Els Meewis-Stans 
voorzitter;. 

 Secretaris: Henk Kitzen;  
 Penningmeester: Ton Keulen en vanaf 15 november 2016 Frans Fredrix; 
 Overige bestuursleden: John Peeters; Jan Cremers tot 15 november 2016; Els Rovers 

en Fred Vroomen vanaf 15 november 2016; 
3. De politieke vertegenwoordiging namens het GOB: 
 In de gemeenteraad : Marcel Claessens, Kitty Creemers, Martin Dormans, Marcel 

Huijveneers, Giel Kremer, Els Meewis-Stans, Paul Verjans en Jos Vroemen.  
Paul Verjans en Els Meewis-Stans fungeerden respectievelijk als fractievoorzitter en 
plaatsvervanger . 

 In de adviescommissies : 
 

  
Commissie Economie, Middelen, 
Samenwerking en Verkeer  

De raadsleden Els Meewis-Stans, Marcel  
Huijveneers en burgerraadslid Els Rovers. 
Voorzitter: Jos Vroemen. 

  
Commissie Cultuur, Sport, Stedelijke 
Ontwikkeling en Volkshuisvesting 

De raadsleden Kitty Creemers en Jos 
Vroemen en burgerraadslid Stefan 
Nieuwendijk. 

  
Commissie Decentralisatie, 
Inkomensondersteuning, Wijkgericht 
Werken, Zorg en Welzijn 

De raadsleden Giel Kremer en Martin 
Dormans en de burgerraadsleden Hoebaer 
Crutzen en Niek Wetzels. 

  
Commissie Handhaving, Openbare orde, 
Veiligheid en Algemene bestuurlijke 
zaken. 

De raadsleden Marcel Claessens en Paul 
Verjans en burgerraadslid John Claessen 

Bestuurscommissie Ruimte en Omgeving Marcel Claessens en Kitty Creemers. 
Voorzitter: Kitty Creemers 

Auditcommissie Els Meewis-Stans 
Commisie Kwaliteit Kaderstelling Paul Verjans 
Vertrouwenscommissie 
functioneringsgesprek burgemeester 

Marcel Huijveneers 

Werkgeverscommissie griffie Paul Verjans 
Begeleidingscommissie Vergaderstelsel Paul Verjans 
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 In de steunfractie : alle raadsleden, wethouders, burgerraadsleden met de overige 
leden:  Jack Cremers, Peter Mares, Piet Tummers, Fred Vroomen, John Peeters, Albert 
de Rouw, Jules Stans, Henk Klooster Ria Spelthan en Caspar Vossen. 
Paul Verjans was voorzitter met als plaatsvervanger Els Meewis-Stans en Kitty 
Creemers fungeerde als notulist. 

 Werkgroepen per aandachtsgebied/portefeuille, samengesteld uit leden van de  
steunfractie, ondersteunden de GOB-afvaardiging van de bovengenoemde 
adviescommissies.   

 Pieter Meekels met de portefeuille Economie en Middelen en Leon Geilen met de 
portefeuille Wijkgericht Werken, Leefomgeving en Welzijn waren wethouders in het 
college van burgemeester en wethouders.    

 Paul Verjans en Jos Vroemen namen beiden deel aan de bijeenkomsten van het 
Presidium en Paul Verjans was tevens lid van het Seniorenconvent.  

 Marcel Claessens en Marcel Huijveneers coördineren het overleg met de lokale partijen 
in de Westelijke Mijnstreek. 

 
Toekomst GOB als sterke lokale partij. 
 

 De werkgroep Toekomst GOB - ingesteld in 2015 - heeft zich gebogen over het 
toekomstperspectief van het GOB. De voorstellen van deze werkgroep zijn in de 
ledenvergadering van 24 mei 2016 besproken en in een actieplan opgenomen. 
Vervolgens heeft de raadsfractie onder aanvoering van de beide wethouders een en 
ander verwerkt in een plan van aanpak. Dit plan is in de ledenvergadering van 15 
november 2016 behandeld en akkoord bevonden. In deze vergadering is ook aan een 
aantal gevormde werkgroepen verzocht om de verschillende thema’s nader uit te 
werken.  
 

 De gesprekken met Lokaal Belang over samenwerking hebben nog niet tot het 
gewenste resultaat geleid.  De invulling van de samenwerkingsvorm op korte termijn en 
later integraal samengaan onder de vlag van het GOB met het oog op deelname aan 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 vergt meer tijd dan aanvankelijk gedacht werd.  
De aarzelende houding van Lokaal Belang is met name niet bevorderlijk voor dit 
proces. GOB wil dat Lokaal belang op korte termijn de knoop doorhakt. 
 

Mededelingen en activiteiten. 
 

1. In de decemberedities van de weekbladen Swentibold en 1Sittard-Geleen werd een 
advertentie geplaatst met een korte terugblik bij het 35-jarig bestaan van het GOB en 
een nieuwjaarswens 2017 aan alle inwoners, verenigingen en bedrijven.  

2. Kennisname van de overlijdens van lid en oud-bestuurslid Marianne Heijkants-
Peerbooms, erelid Ton Sprenkels, lid Marjan Konings en oud-lid Ton Schrijnemakers. 

3. In de ledenvergadering van 24 mei 2016 werd het huishoudelijk reglement 
geactualiseerd c.q. opnieuw vastgesteld. 

4. De activiteitencommissie bestaande uit de leden Kitty Creemers, Jacqueline Schurgers-
De Kreij, en John Peeters organiseerde op 23 april 2016 voor de leden en partners een 
bezoek aan de Sportzone te Sittard. In het najaar op 12 november 2016 werd er voor 
de leden met partners een Grensmaaspresentatie gehouden door Consortium 
Grensmaas in de voormalige Schipperskerk met een bezichtiging van het project 
Trierveld. Tevens werd tijdens deze activiteit aandacht geschonken aan het 35-jarig 
bestaan van het GOB. 

5. De jaarlijkse Moederdagactie ging in 2016 niet door vanwege te weinig deelnemers. 
Daarvoor in de plaats werd een geslaagde Vaderdagactie georganiseerd op 15,16 en 
18 juni 2016 in de 3 stadsdelen. 

6. In de ledenvergadering van 15 november 2016 werden Els Meewis-Stans, Els      
Rovers en Fred Vroomen benoemd tot bestuurslid. De aftredende bestuursleden Ton 
Keulen 14 jaar penningmeester en Jan Cremers 10 jaar bestuurslid werden bedankt 
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voor hun bijdrage aan het GOB. Vanwege de ontstane vacature van penningmeester 
nam de ledenvergadering het voorgenomen besluit om Frans Fredrix te benoemen tot 
bestuurslid. 
In de bestuursvergadering van 6 december 2016 werden Els Meewis-Stans en Frans 
Fredrix respectievelijk formeel aangewezen als voorzitter en penningmeester. 

7. Het periodieke overleg met de lokale partij Lijst Samenwerking Susteren van de 
gemeente Echt-Susteren over gemeenschappelijke thema’s vond op 1 juni 2016 en op 
28 september 2016 plaats. 

8. Het algemeen bestuur vergaderde op 18 februari 2016, 26 april 2016, 28 juli 2016, 13 
oktober 2016, 1 november 2016 en 6 december 2016.  

9. De jaarlijkse algemene ledenvergaderingen vonden plaats op 24 mei 2016 in 
gemeenschapshuis Holtum en op 15 november 2016 in gemeenschapshuis  Limbricht. 

10. De raadsfractie schreef 13 brieven ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van 
de gemeenteraad aan het college over zaken die o.a. door onze inwoners aangedragen 
werden. 

11. Het GOB heeft in 2016 enkele donaties ontvangen.  
12. Een oproep aan de GOB-leden om deelname in de steunfractie. Het is ook mogelijk om 

andere geïnteresseerden te benaderen om enige tijd mee te lopen in de steunfractie. 
Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij de fractievoorzitter. 

 
 
De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 staan voor de deur. Medewerking van alle leden 
is nodig om ervoor te zorgen dat het GOB bij deze verkiezingen als de grootste lokale partij uit de 
bus komt. Her bestuur wenst een ieder veel succes.  

 
Tevens bedankt het bestuur alle leden, sympathisanten en  inwoners van onze stad, die het GOB 
op enigerlei wijze het afgelopen jaar hebben ondersteund. 
 
Grevenbicht,  20 juni  2017 
 
 
De secretaris. 
Henk Kitzen. 
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