Jaarverslag 2018
Samenstelling/Vertegenwoordiging.
1. Op 31 december 2018 waren 90 personen lid van gob.
2. Bestuur:
 Els Meewis-Stans, voorzitter; Henk Kitzen, secretaris; Frans Fredrix,
penningmeester en de overige bestuursleden John Peeters, Els Rovers en Fred
Vroomen.
 Els Rovers en Fred Vroomen stopten tussentijds als bestuurslid respectievelijk op 7
januari 2018 en 21 augustus 2018.
 Els Meewis-Stans en John Peeters traden volgens het rooster van aftreden op 21
november 2018 af.
 Vanaf 21 november 2018: Andre de Bruin, voorzitter; Henk Kitzen, secretaris; Frans
Fredrix, penningmeester en de overige bestuursleden Jesse van Dalsen en Hans
Nohlmanns.
3. Gemeenteraad:
 Tot en met 28 maart 2018: Marcel Claessens, Kitty Creemers, Martin Dormans,
Marcel Huijveneers, Giel Kremer, Els Meewis-Stans, Math Nijsten vanaf 1 januari
2018, Paul Verjans, Jos Vroemen en Fred Vroomen.
Paul Verjans en Els Meewis-Stans fungeerden respectievelijk als fractievoorzitter en
plaatsvervanger.
 Vanaf 29 maart 2018:
Roy Breidenbach, Marcel Claessens, Kitty Creemers, Martin Dormans, Marcel
Huijveneers, Yvonne Salvino-Meijer, Paul Verjans, Jos Vroemen en Myra WijnenVerbruggen.
Paul Verjans was fractievoorzitter.

4.




Vanaf 29 maart 2018:
Adviescommissies/ werkgroepen:
Commissie begroting en verantwoording:
Raadsagendacommissie:
Werkgeverscommissie Raadsgriffie:

*Marcel Huijveneers.
*Marcel Claessens.
*Marcel Huijveneers.



Burgerraadsleden:





Voorzitter van de Raadsronde:
Werkgroep Voorbeeld functie raad:
Vertrouwenscommissie herbenoeming
Burgemeester:

*Kitty Creemers en vanaf 27 september 2018 vervangen door Angelique
Smeets-Thevissen.
.
*Yvonne Salvino-Meijer.
*Yvonne Salvino-Meijer.
*Marcel Huijveneers tot augustus
2018 en daarna Paul Verjans.

5. Fractievoorzittersoverleg:

*Paul Verjans.

6. Coalitieoverleg:

*Paul Verjans.

7. Overleg lokale partijen Westelijke Mijnstreek:
*Coördinatie overleg met Echt-Susteren:
*Marcel Claessens.
*Coördinatie overleg met Beek en Stein
*Marcel Huijveneers.
8. Steunfractie.
 De samenstelling van de steunfractie is vanwege het nieuwe vergaderstelsel van de
gemeenteraad na de verkiezingen aangepast.
Voorafgaande aan de raadsvergaderingen zijn nu ronde-bijeenkomsten in plaats van
commissievergaderingen. In deze rondes worden de agendapunten van de
raadsvergadering uitvoerig besproken. De leden zorgen voor input aan de
raadsleden voor de discussies in deze ronde-bijeenkomsten.
Om deze ondersteuning structureel en overzichtelijk te houden zijn er binnen gob 3
aandachtsgebieden met elk een voorzitter:
 Sociaal Domein: Niek Wetzels.
 Stedelijke ontwikkeling, cultuur en sport: Jules Stans.
 Economie, financiën en samenwerking: Inge Krebaum.
De leden zijn verzocht om hun interesse kenbaar te maken van hun
aandachtsgebied. Het resultaat hiervan is nader uitgewerkt in een organigram dat in
de ledenvergadering van 12 september 2018 is toegelicht .
De coördinatie van de steunfractie(s) is in handen van Inge Krebaum.
Harry Govers fungeerde als technisch voorzitter van de fractie en elke maandag
waren steunfractievergaderingen.
9. Wethouders:
 Pieter Meekels (1fte) met de portefeuille Stedelijke ontwikkeling; Economische
zaken, Beroepsonderwijs (VMBO, MBO en HBO) en Arbeidsmarkt; Financiën,
Juridische kwaliteit en I&A; Deelnemingen en Samenwerkingsrelaties; Vastgoed;
Personeel en Organisatie en Stadsdeelwethouder stadsdeel 1
 Leon Geilen(1fte) met de portefeuille Gezondheid, Inclusieve samenleving, Zorg en
Welzijn; Inwonersparticipatie en Communicatie; Wijkgericht werken/kleine kernen;
Leefomgeving, Verkeer en Stadsdeelwethouder stadsdeel 3.
 Berry van Rijswijk (½ fte) met de portefeuille Jeugd; Jeugdzorg; Onderwijs en
Evenementen.

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018.
Er was veel energie in de verkiezingscampagne gestoken. De vele aangedragen
suggesties en ideeën werden na prioritering nader uitgewerkt om zodoende het
vertrouwen van de kiezer te winnen. De campagne startte op 17 januari 2019 op de
Borner Markt.
Het doel was niet alleen om de grootste partij te worden bij de verkiezingen. Er werd ook
ingezet op verjonging en vernieuwing met het behouden van ervaring om zodoende een
goede basis te creëren voor de toekomst. De samenstelling van de kandidatenlijst van
50 personen is hiervan het bewijs.
De doelstelling werd met de uitslag van de verkiezingen op 21 maart 2018
waargemaakt.
a. Coalitievorming.
Gob wint de verkiezingen en werd de grootste partij met 9 zetels. Gob neemt het
voortouw bij de formatiebesprekingen en de onderhandelaars Pieter Meekels en Paul
Verjans voerden gesprekken met alle partijen. Na deze informatieronde adviseerde gob
om Ad Lutters als externe informateur aan te wijzen. De informateur deed verslag en
concludeerde dat gob moest kiezen uit 2 opties namelijk samenwerking met CDA of de
Vernieuwingsgroep (samenwerkingsverband van Groen Links, SP, DNA en PvdA) en
met aanvulling van enkele kleine partijen.
Gob heeft geprobeerd een brede coalitie tot stand te brengen bestaande uit gob,
Vernieuwingsblok, VVD en CDA. Het CDA heeft aangegeven dat dit niet de
voorkeurscoalitie was, waardoor gob een keuze heeft moeten maken. Gob koos voor
vernieuwing met het Vernieuwingsblok en de VVD.
Hierbij was de doorslaggevende afweging dat een nieuwe bestuursstijl nodig was om de
grote opgaven waar de gemeente in de komende periode voor stond aan te pakken.
Nadat de basiscoalitie tot stand was gekomen, bestaande uit gob, Vernieuwingsblok en
VVD is aan de andere partijen de gelegenheid gegeven om aan te sluiten. SPA en
Stadspartij hadden aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. Uiteindelijk heeft SPA zich
aangesloten.
b. Coalitieprogramma 2018-2022
De volgende stap was het vaststellen van een coalitieprogramma 2018-2022.
De onderhandelaars en een aantal werkgroepen met vertegenwoordigers uit de (nieuwe)
raadsfractie, waarvan de coördinatie in handen lag van Leon Geilen, leverden hun
bijdrage aan de totstandkoming van het coalitieprogramma “Samen Duurzaam,
Samenwerken aan een gezonde gemeente”. In het coalitieprogramma werden de gobstandpunten uit het verkiezingsprogramma sterk verankerd.
Het is een programma op hoofdlijnen met ruimte voor aanpassingen. Ter verkrijging van
draagvlak voor de gestelde opgaves in het coalitieakkoord werd er in de periode van
september tot en met november een dialoog opgestart met de samenleving. Er werden
gesprekken gevoerd met stakeholders uit bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke
organisaties en met inwoners en (belangen)verenigingen.

De resultaten van deze gesprekken hebben geleid tot enkele aanvullingen van het
coalitieakkoord, die in de raadsvergadering van 20 december 2018 werden vastgesteld.
c. Wethoudersbenoeming.
Tijdens de uitwerking van het coalitieakkoord is ook gesproken over de verdeling van de
wethoudersposten.
Met het oog hierop werd In de ledenvergadering van 8 mei 2018 ingestemd met de
voordracht van Pieter Meekels, Leon Geilen en Berry van Rijswijk tot wethouderskandidaten.
In de raadsvergadering van 6 juni 2018 werden deze kandidaten benoemd tot
wethouder.
Toekomst gob.
In december is er een kernteam geformeerd, dat zich als doel stelde om in te spelen op
toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen waarmee gob te maken zou krijgen.
Als leidraad diende een intern opgesteld kaderdocument waarin voorstellen werden
gedaan om het samenwerken tussen de verschillende disciplines binnen gob te
optimaliseren.
In 2019 zullen de leden via een enquête gevraagd worden of ze zich kunnen vinden in
deze uitgangspunten.
In dit proces speelt communicatie een belangrijke rol en een van de speerpunten is dan
ook om het delen van informatie te verbeteren middels het regelmatig uitbrengen van
nieuwsbulletins.
Pieter Meekels (vz) , Yvonne Salvino, Paul Verjans, Leon Geilen, Andre de Bruin en
Hans Nohlmanns, Marcel Claessens en Berry van Rijswijk vormden het kernteam.
Mededelingen.
1. In de decembereditie 2018 van weekblad Born Aktueel werd een kerst- en
nieuwjaarswens 2019 aan alle inwoners, verenigingen en bedrijven geplaatst.
2. De activiteitencommissie met de leden Kitty Creemers, Jacqueline Schurgers-De
Kreij, Jolanda Wijshoff-Daemen en John Peeters moest vanwege organisatorische
redenen de geplande ledenactiviteit op 17 november 2018 annuleren.
3. Het algemeen bestuur vergaderde op 22 februari 2018, 25 april 2018, 8 mei 2018, 21
augustus 2018, 31 oktober 2018 en 12 december 2018.
4. De algemene ledenvergaderingen vonden plaats op 8 mei 2018 in
gemeenschapshuis Buchten, 31 mei 2018 in gemeenschapshuis Buchten,
12 september 2018 in Harmoniezaal Aurora te Grevenbicht, 12 december 2018 in
Hubertushuis in Oud-Geleen.
5. Jos Vroemen was vanaf 1990 met een korte onderbreking 25 jaren bestuurder als
raadslid of wethouder en Jacqueline Schurgers-de Kreij was 25 jaren lid van het
gob.
6. Els Meewis-Stans werd benoemd tot erelid vanwege haar bijzondere verdiensten
voor gob.

7. Kitty Creemers kreeg op 28 maart 2018 een koninklijke onderscheiding vanwege
haar 12-jarig raadslidmaatschap.
8. Math Nijsten ontving bij gelegenheid van koningsdag een koninklijke onderscheiding.
9. Ton Keulen ontving vanwege zijn maatschappelijke betrokkenheid op 13 oktober
2018 een gemeentelijke onderscheiding.
Het bestuur bedankt alle leden, sympathisanten en inwoners van onze stad, die gob op
enigerlei wijze hebben ondersteund.
Grevenbicht, 11 juni 2019
De secretaris.
Henk Kitzen.

