
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gob politiek jaarverslag 2018 
 

Zoals te doen gebruikelijk zijn we het jaar gestart met het deelnemen aan de 
gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst, die in 2018 plaatsvond op woensdag 3 
januari. 

 
In de aanloop naar de Vastelaovend 2018 hebben we alle prinsenrecepties bezocht 
en het is bijna altijd gelukt om met 11 of meer personen, uitgedost met onze nieuwe 
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 

 
Dit jaar zijn er op 21 maart verkiezingen. Na een geweldige en intensieve campagne 
met maar liefst 50 kandidaten op de lijst  werd het gob de grootste partij van Sittard-
Geleen. Onder de bezielende leiding van Pieter werd er begonnen met de 
coalitiebesprekingen. Het was niet gemakkelijk om een goede coalitie te smeden. 
Maar uiteindelijk lukte het toch. De coalitie bestaat nu uit de volgend partijen: Gob, 
Vernieuwingsblok (Groenlinks, DNA, SP, PvdA) ,VVD en Spa. 
En met het nieuwe coalitieprogramma ,Samen Duurzaam, samenwerken aan een 
gezonde gemeente beginnen we een nieuwe bestuursperiode. 

 
We bedanken de raadsleden Giel Kremer en Els Meeuwis die na de verkiezingen niet 
meer terugkeren in de gemeenteraad. 
De gob fractie bestaat na de verkiezingen uit de volgend raadsleden. Yvonne Salvino. 
Myra Wijnen, Kitty Cremers, Paul Verjans, Jos Vroemen, Marcel Huijveneers, Marcel 
Claessens, Roy Breidenbach en Martin Dormans en de volgende burgerraadsleden 
Fred Vroomen en Angelique Smeets-Thevissen. 
Ook hebben we naast Pieter Meekels en Leon Geilen, Berry van Rijswijk als 
wethouder in het college van B & W. 
Het vergadersysteem voor de raad is veranderd in rondes en raadsvergaderingen.  
Iedere 2 weken staan deze op donderdag gepland.   
Ook zijn er een aantal nieuwe commissies met vertegenwoordigers van het gob zoals 
Werkgeverscommissie  (Marcel Huijveneers), Raadsagenda commissie (Marcel 
Claessens), Commissie begroting en verantwoording (Marcel Huijveneers) en 
Fractie voorzittersoverleg (Paul Verjans) 

 



 

Voorts hebben er een aantal werkbezoeken plaatsgevonden, in de regel op 
rijdagmiddag, de zaterdagen of op donderdagavonden in het kader van een 
themasessie. 
Met enige regelmaat heeft er periodiek overleg plaatsgevonden tussen fractieleiding 
en de  wethouders. 

 
Op 4 mei namen weer diverse leden van onze fractie deel aan de diverse 
dodenherdenkingen die in onze stad plaatsvonden.  

 
Buiten de regulier terugkomende agendapunten zoals de begroting, jaarrekening, en 
rapportages stonden er in 2018 weer een aanzienlijk aantal specifieke onderwerpen 
op de raadsagenda’s.  

 

De raadsvergaderingen 2018 
 

Op 1 februari ,laatste vergadering voor de verkiezingen, besloot de raad over: 
 Periodieke wijziging APV Sittard-Geleen 
 Reglement van orde nieuwe stijl 
 P&C cyclus 
 Protocol accountantscontrole 2018 
 Kansen voor alle kinderen 
 Continuering Startersregeling 2018-2019 
 Herstelplan begroting 2018 
 Gebiedsontwikkeling Carperion 
 Toetsingsverzoeken preventief toezicht 
 Warmteplannen 

  
Op 28 maart besloot de raad over: 
 Beslissing over de toelating van op 21 maart gekozen raadsleden 
 Afscheid vertrekkende raadsleden 

 
Op 29 maart besloot de raad over: 
 Installatie nieuwe raad / afleggen eed of belofte 

 
Op 24 mei besloot de raad over: 

 Voorbereidingsbesluit Sittard-Geleen 

 Benoeming leden Rekenkamercommissie 

 Benoeming en beëdiging Burgerleden 

 Benoeming Werkgeverscommissie 

 Benoeming leden Raadsagendacommissie 

 Benoeming leden Commissie Begroting en Verantwoording 

 
Op 6 juni besloot de raad over: 
 Installatie nieuwe wethouders  



 

 Installatie nieuwe raadsleden 

 Installatie nieuwe burgerleden 

 Benoeming voorzitters ronde 

 Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad 

 
Op 7 juni besloot de raad over: 

 Facetbestemmingsplan begripsbepaling wonen 
 Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 GR BsGW 
 Jaarrekening BV en GR  incl. Sociaal jaarverslag Vixia 2017, bijgestelde begroting 

2018 en ontwerpbegroting 2019 Vixia. 
 Jaarstukken 2017, startprognose en begrotingswijziging 2018, begroting 2019 

Kredietbank Limburg 
 Jaarrekening 2017, programmabegroting 2019, meerjarenraming 2020-2022 RUD 

Zuid-Limburg 
 Jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018, begroting 2019 en 

meerjarenperspectief 2020-2022 GR Omnibuzz 
 Aanvraag Bij ministerie BiZa voor bijdrage kosten opruimen explosieven 

Hasseltsebaan- Dr. Nolenslaan 
 Jaarstukken 2017, Begroting 2018 en begroting 2019 Veilgheidsregio Zuid-Limburg 
 Verkoop 67 parkeerplaatsen Ursulinenparking Sittard aan Pantalis groep 
 Deelname gezamenlijke aanschaf, gebruik en beheer VTH informatievoorziening 

(vergunning verlening, Toezicht en Handhaving) 
 

Op 5 juli besloot de raad over 
 Mikojel Sporthal 
 1e programmarapportage 
 Jaarrekening 2017 

 
Op  30 augustus besloot de raad over 
 Invulling algemeen bestuur GR BsGW 

 
Op 13 september besloot de raad over 
 Facetbestemmingsplan Parkeren en Facetbeheersverordening parkeren 
 Plan bedrijf Basic Pharma op perceel Poort van Geleen 
 Verbeterplan begroting 2019 
 2e programmarapportage 2018 

 
Op 27 september besloot de raad over 
 Bestemmingsplan ’t Kleesj-de Wieër 
 Conceptjaarplan eenheid Limburg, addendum beleidsplan 2015-2018 
 Centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019 
 Herstelplan – maatregelverlaging investeringsprogramma 

 
 



 

Op 11 oktober besloot de raad over 
 Raadsvoorstel parkeerplaats P3 voor o.a. bezoekers Fortuna 

 
Op 25 oktober besloot de raad over 
 Verlaging rentetarieven Kredietbank Zuid-Limburg 

 
Op 8 november besloot de raad over 
 Begrotingswijziging programma binnenstedelijke ontwikkeling 

 
Op 13 en 14 november besloot de raad over 
 GGD Zuid-Limburg, 1e begrotingswijziging 2019 
 Aanpassing marktverordening Sittard-Geleen 
 3e programmarapportage 2018 
 Begroting 2019 
 Belastingmaatregelen 2019 

 
Op 13 december besloot de raad over 
 Verordening WMO 
 Ondertunnelingen Raadskuilderweg en Lintjesweg 
 Zienswijzen begroting 2018 en 2019  BsGW 
 Wijziging verordening Starterslening 2018-2019 

 
Op 20 december besloot de raad over 
 Controleprotocol voor de jaarrekeningcontrole 2018 
 Reglement van orde 
 4e programmarapportage 2018 
 Verzamelnota div. Vastgoedtransacties 
 Coalitieakkoord: resultaten dialoog samen duurzaam 
 Herzien locatiekeuze Oude Markt 1 bestuurlijke huisvesting 
 Binnenstedelijke ontwikkeling – keuzes voor het vervolg 

 
Munstergeleen 11 juni 2019   

 
 
 
 
 
 


