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Jaarverslag 2017 

 

Samenstelling/Vertegenwoordiging. 

 

1. Op 31 december 2017 waren 91 personen lid van gob.  
2. Samenstelling bestuur: Els Meewis-Stans, voorzitter; Henk Kitzen, secretaris; Frans 

Fredrix, penningmeester en de overige bestuursleden John Peeters, Els Rovers en 
Fred Vroomen. 

3. De politieke vertegenwoordiging namens gob: 

 Gemeenteraad:: Marcel Claessens, Kitty Creemers, Martin Dormans, Marcel 
Huijveneers, Giel Kremer, Els Meewis-Stans, Paul Verjans, Jos Vroemen, Fred 
Vroomen vanaf 9 november 2017. 
Paul Verjans en Els Meewis-Stans fungeerden respectievelijk als fractievoorzitter en 
plaatsvervanger. 

 Adviescommissies c.q. werkgroepen: 

Raadsadviescommissie Economie, 
Middelen, Samenwerking en Verkeer  

De raadsleden Els Meewis-Stans, Marcel  
Claessens en burgerraadslid Fred 
Vroomen. 
Voorzitter: Jos Vroemen. 

Raadsadviescommissie Cultuur, Sport, 
Stedelijke Ontwikkeling en 
Volkshuisvesting 

De raadsleden Kitty Creemers en Jos 
Vroemen en burgerraadslid Jules Stans. 

Raadsadviescommissie 
Decentralisatie, 
Inkomensondersteuning, Wijkgericht 
Werken, Zorg en Welzijn 

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

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

De raadsleden Kitty Creemers en Paul 
Verjans en burgerraadslid John Claessen 

Bestuurscommissie Ruimte en 
Omgeving 

Marcel Claessens en Kitty Creemers. 
Voorzitter: Kitty Creemers. 

Auditcommissie Marcel Huijveneers 

Commissie Verbetering Kwaliteit 
Kaderstelling en Controle 

Els Meewis-Stans 

Vertrouwenscommissie 
functioneringsgesprek burgemeester 

Marcel Huijveneers 

Werkgeverscommissie raadsgriffie Marcel Huijveneers 

Begeleidingscommissie 
Vergaderstelsel 

Paul Verjans 

Werkgroep raad 2025 Marcel Claessens. 

Werkgroep Signaal Martin Dormans en Giel Kremer 

Raadswerkgroep Regionaal 
Paricipatiebedrijf 

Martin Dormans 

http://www.gob-online.nl/
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Begeleidingscommissie Omgevingswet Marcel Claessens 

Werkgroep herhuisvesting 
gemeenteraad 

Els Meewis-Stans 

 

 Steunfractie bestaande uit alle raadsleden, wethouders, burgerraadsleden en andere 
leden die de onderwerpen bespreken die in de adviescommissies en in de 
gemeenteraad geagendeerd zijn om zodoende het standpunt van gob te bepalen.  

 Marcel Huijveneers was technisch voorzitter van de (steun)fractie-overleggen  en 
Kitty Creemers was notulist.  

 Werkgroepen per portefeuille  samengesteld uit leden die zich in het bijzonder 
interesseren voor onderwerpen behandeld in de betreffende adviescommissie ter 
voorbereiding van het overleg in de steunfractie.   

 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. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018. 

 Algemeen. 
 

Een werkgroep werd ingesteld met de opdracht om onder meer de strategie te bepalen met 
betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen 2018 maar ook met een doorkijk naar 2018. 
Deze werkgroep bestond uit Els Meewis-Stans, Leon Geilen, Albert de Rouw, Fred 
Vroomen, Paul Verjans, Jacqueline Schurgers-de Kreij en Pieter Meekels. Deze werkgroep 
werd tevens bijgestaan door een adviseur. In de ledenvergadering van 20 juni 2017 werd 
een integraal plan van aanpak van het verkiezingsprogramma, de verkiezingscampagne en 
de kandidatenlijst met een bijbehorende planning gepresenteerd. 
 

 Kandidatenlijst. 
 

In de ledenvergadering van 7 maart 2017 werd Pieter Meekels unaniem gekozen als 
lijsttrekker. Na vele gesprekken met kandidaten werd de kandidatenlijst in de 
ledenvergadering van 14 november 2017 (voorlopig) vastgesteld. De vooraf gestelde doelen 
bij het samenstellen van de kandidatenlijst werden behaald zoals het aantal kandidaten, 
verjonging, vernieuwing en vertegenwoordiging in alle wijken.  
De kandidatenlijst telde uiteindelijk 50 personen. 
  

 Verkiezingsprogramma 2018-2022. 
 
De werkgroep verkiezingsprogramma bestaande uit de leden Albert de Rouw (coördinatie), 
Henk Klooster, Marcel Claessens en Fred Vroomen nam het voortouw bij het opstellen van 
een verkiezingsprogramma. Middels een enquête werden de leden gevraagd om mee te 
denken over belangrijke verkiezingsonderwerpen. In juni presenteerde de werkgroep het 
raamwerk met de kernonderwerpen van het verkiezingsprogramma gebaseerd op de 
uitkomsten van deze enquête. De leden werden daarna verzocht om concrete thema’s bij de 
werkgroep in te dienen.  
In de ledenvergadering van 4 oktober 2017 gaf de werkgroep een toelichting op het ontwerp. 
Vervolgens werd na de inbreng van de raadsfractie en de wethouders het definitieve concept 
ter vaststelling doorgeleid naar de leden.  
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De ledenvergadering stelde het verkiezingsprogramma vast in de ledenvergadering van 14 
november 2018 met het motto “Vanuit het hart jong en oud samen werken aan een leefbaar 
en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp en stad” 
 
 

 Werkgroep informatiebron voorheen gob-denktank (spiegelen) 
 

De coördinatie van deze werkgroep was in handen van Marcel Claessens. Met het oog op de 
verkiezingen in 2018 was het aangaan van een dialoog met de mensen uit de stad een 
speerpunt. Jacqueline Schurgers-De Kreij lanceerde het idee om gebruik te maken van een  
informatiebron (voorheen denktank). De bedoeling was dat deze informatiebron bestaande 
uit mensen uit onze gemeente een vraag kon worden gesteld over thema’s die in ons 
verkiezingsprogramma stonden. Met andere woorden de mensen werden gevraagd om hun 
persoonlijke spiegel langs deze thema’s te houden. Van elk spiegelmoment werden de 
resultaten teruggekoppeld. Het eerste spiegelmoment werd verstuurd aan de 
belangstellenden op 21 december 2017. 
 

 Make-over gob. 
 
Tijdens de voorbereiding op de verkiezingen kwamen er signalen, dat gob toe was aan 
vernieuwing. Een werkgroep met de leden Pieter Meekels, Leon Geilen, Paul Verjans , Els 
Meewis-Stans en bijgestaan door een adviseur  troffen voorbereidingen voor het ontwikkelen 
van een make-over voor het gob. Dit heeft geleid tot een nieuwe uitstraling van gob met een 
nieuwe huisstijl en een logo, een vernieuwde website en het bevorderen van een actieve 
gebruik van sociale media. Door deze transformatie is gob een merknaam geworden.  
 
 

 Verkiezingscampagne. 
 
De insteek is om in samenhang van traditionele en moderne hulpmiddelen campagne te 
voeren in verband met het bereik van alle doelgroepen.  
De campagnecommissie startte met de voorbereideng maar gaandeweg het proces werd 
duidelijk dat een structurele organisatievorm wenselijk was. 
Een organisatiestructuur werd vastgesteld bestaande uit een stuurgroep gob-campagne 
(voorzitter Pieter Meekels en de leden Els Meewis-Stans, Paul Verjans, Yvonne Salvino, 
Leon Geilen, Henk Kitzen als notulist en een adviseur) met ondersteuning van de 
campagnecommissie (coördinatie: Paul Verjans en de leden Marcel Huijveneers, Kitty 
Creemers, Martin Dormans, Jules Stans en Henk Kitzen als notulist) met een aantal 
werkgroepen. 
Vele suggesties, voorstellen en ideeën over campagne voeren werden naar voren gebracht: 
reclame op abri’s, borden en affiches; advertenties; sjaals en jasjes; cirkels met gob-logo; 
bezoek markten en overige buitenactiviteiten; workshops; bezoek recepties; persoonlijk 
campagnemateriaal zoals foto’s, visitekaartjes en gob-pas 
De aftrap van de campagne was gepland op 17 januari 2018 op de markt in Born. 
 
 
Mededelingen. 
 
1. In de decemberedities 2017 van weekblad Born Aktueel en maandmagazine Quant werd 

een kerst- en nieuwjaarswens 2018 aan alle inwoners, verenigingen en bedrijven 
geplaatst.  

2. Fred Vroomen werd op 9 november 2017 toegelaten als gob raadslid.  
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 stond hij op de kieslijst van OPA. In 2016 
stapte hij over naar gob. Vanwege het overlijden van OPA-raadslid Piet Veugen kwam hij 
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volgens de kieswet in aanmerking voor deze raadszetel, die hij op 9 november 2017 
aanvaardde. 

3. Raadslid Math Nijsten stapte per 14 december 2017 uit de DNA-fractie en koos per 1 
januari 2018 voor gob. 

4. Els Meewis-Stans en Giel Kremer stelden zich niet meer herkiesbaar voor de 
raadsperiode 2018-2022.  

5. De activiteitencommissie bestaande uit de leden Kitty Creemers, Hub Crutzen, 
Jacqueline Schurgers-De Kreij, en John Peeters organiseerde op 8 april 2017 voor de 
leden en partners een natuurwandeling in het Limbrichterbos en op 9 december 2017 in 
gemeenschapshuis Buchten een kennismakingsquiz. 

6. De jaarlijkse Moederdagactie vond plaats op 10, 11 en 13 mei 2017 in de 3 stadsdelen.. 
7. Het periodieke overleg met de lokale partij Lijst Samenwerking Susteren van de 

gemeente Echt-Susteren vond op 31 oktober 2017 plaats. 
8. Het algemeen bestuur vergaderde op 19 januari 2017, 29 maart 2017, 13 september 

2017 en 24 oktober 2017. 
9. De jaarlijkse algemene ledenvergaderingen vonden plaats op 7 maart 2017 in 

gemeenschapshuis Born, 20 juni 2017 in Harmoniezaal Concordia in Obbicht, 4 oktober 
2017 in het Volkshoes te Lindenheuvel en 14 november 2017 in gemeenschapshuis 
Buchten. 

10. Na diverse gesprekken is de samenwerking met Lokaal Belang stopgezet. 
11. De raadsfractie heeft 3 nieuwsbrieven uitgebracht aan de leden. Coördinatie: Kitty 

Creemers. 
 
 
Het bestuur bedankt alle leden, sympathisanten en  inwoners van onze stad, die gob op 
enigerlei wijze hebben ondersteund. 
 
Grevenbicht,  21 november  2018 
 
De secretaris. 
Henk Kitzen. 
            
    
 


