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Vooraf 
Terugkijkend op het jaar 2020 zal dit jaar ons blijven heugen als het “Corona-jaar”. Een 
jaar waarin als gevolg van Coronapandemie alles anders werd. Daardoor hebben we 
met elkaar invulling moeten geven aan ‘het nieuwe normaal’. De vertrouwde manier 
van werken, reizen, vergaderen et cetera is als gevolg van de Coronacrisis niet meer 
vanzelfsprekend. Ook het bezoeken van recepties, sportwedstrijden, bijeenkomsten 
enzovoorts was niet meer mogelijk of alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden en 
richtlijnen.  
 
De Coronapandemie heeft ook zijn weerslag gehad op de wijze van besturen van onze 
vereniging. Bestuursvergaderingen moesten noodgedwongen digitaal georganiseerd 
worden. Ook onze Algemene Ledenvergadering hebben we digitaal moeten 
organiseren (9 december 2020), omdat een fysieke bijeenkomst niet verantwoord was. 
Desondanks hebben we alles in het werk gesteld om op een andere manier het contact 
met onze leden te onderhouden.   
 

Samenstelling / vertegenwoordiging 
 
1. Op 31 december 2020 waren 84 personen lid van gob. 
 
2. Bestuur: 

• André de Bruin (voorzitter), Harold Dirks (penningmeester), Henk Kitzen 
(secretaris) en de overige bestuursleden Taurean L’Ortye en Jesse van 
Dalsen.  

• Vanaf 4 juni 2020 heeft het bestuur, in verband met het aftreden van 
voorzitter André de Bruin, Pieter Meekels aangewezen als interim 
voorzitter van de vereniging gob en werd het secretariaat overgedragen 
aan Taurean L’Ortye.  

• Per 9 december 2020 zijn Pieter Meekels en Roy Berkholst benoemd tot 
bestuurslid voor het tussentijds aftreden van André de Bruin en Jesse van 
Dalsen. Tevens is Henk Kitzen herbenoemd als bestuurslid. 

• Vanaf 10 december 2020 wordt het bestuur gevormd door: Pieter Meekels 
(interim voorzitter), Harold Dirks (penningmeester), Taurean L’Ortye 
(secretaris) en de overige bestuursleden Henk Kitzen en Roy Berkholst.  

 
3. Gemeenteraad: 

• Roy Breidenbach, Marcel Claessens, Kitty Creemers, Martin Dormans, 
Marcel Huijveneers, Yvonne Salvino, Ivo Tillie, Paul Verjans, Jos Vroemen, 
Myra Wijnen en vanaf 17 september 2020 is Berry van Rijswijk benoemd 
tot raadslid van gob als vervanger van Marcel Huijveneers die per 1 
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september 2020 zijn ontslag heeft ingediend wegens verhuizing buiten de 
gemeente. 

• Yvonne Salvino en Marcel Claessens zijn respectievelijk fractievoorzitter en 

plaatsvervanger. 
• Per 18 maart 2020 is de heer Hans Verheijen op voordracht van de 

vertrouwenscommissie benoeming burgemeester (voorzitter  Yvonne 
Salvino) benoemd tot burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen. De 
heer Hans Verheijen volgt daarmee de heer Sjraar Cox op. 

 
4. Gemeentelijke adviescommissies / werkgroepen:  
 

Burgerlid • Fred Vroomen 
• Niek Wetzels 

Voorzitter van de raadsronde Yvonne Salvino 
Vertrouwenscommissie benoeming nieuwe 
burgemeester 

Yvonne Salvino (voorzitter)  

Raadsagendacommissie Marcel Claessens 
Commissie begroting en verantwoording Ivo Tillie 
Werkgeverscommissie raadsgriffie Marcel Huijveneers (tot 

september) daar Yvonne Salvino 
Werkgroep Voorbeeldfunctie raad Yvonne Salvino 
Regionale Raadswerkgroep 
Participatiebedrijf  

Martin Dormans 

Raadswerkgroep Omgevingswet  Roy Breidenbach en Kitty 
Creemers  

Raadscommissie Duurzaamheid Kitty Creemers  
 
5. Fractievoorzittersoverleg:    Yvonne Salvino. 
 
6. Coalitieoverleg:      Yvonne Salvino (voorzitter)

        en Marcel Claessens   
        (secretaris). 

 
7. Contacten onderhouden met Lijst Samenwerking  

Echt Susteren:      Marcel Claessens  
 
8. Steunfractie:  
In 2020 zou bekeken worden op welke manier de steunfractie ingericht wordt, zodat 
de gob leden input kunnen leveren aan de gob raadsleden voor de vergaderingen van 
de rondes en gemeenteraad. Op deze manier kunnen raadsleden structureel of 
incidenteel ondersteund worden bij beleidsvorming.  
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Als gevolg van de Coronamaatregelen en -richtlijnen en de wijze waarop vergaderd 
dient te worden, hebben in 2020 geen steunfractie-overleggen plaatsgevonden. Omdat 
fysiek vergaderen niet mogelijk was, is aan de gob-leden een oproep gedaan hun input 
over een bepaald dossier per e-mail of telefonisch door te geven aan het 
desbetreffende raadslid of burgerraadslid.  
 
In de Algemene Ledenvergadering van 9 december 2020 is aangegeven dat vanaf 2021 
de steunfractie-overleggen vooralsnog digitaal zullen plaatsvinden.  
De coördinator van de steunfractie is Roy Berkholst.  
 
9. Ondersteuner raadsfractie: Fedja Kuburic.  
 
10. 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. 
In verband met de vorming van de nieuwe coalitie is per 19 februari 2020 de 
portefeuille van Pieter Meekels als volgt: Stedelijke ontwikkeling, Vastgoed, 
Economische Zaken,  Beroepsonderwijs (VMBO, MBO en HBO), Arbeidsmarkt 
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. 
In verband met de vorming van de nieuwe coalitie is per 19 februari 2020 de 
portefeuille van Leon Geilen als volgt: Gezondheid, Inclusieve samenleving, 
Zorg en Welzijn, Inwonersparticipatie en Communicatie, Wijkgericht 
werken/kleinen kernen, Leefomgeving, Verkeer en Stadsdeelwethouder 
stadsdeel 3a.  

• Berry van Rijswijk (0,5fte) tot en met 18 februari 2020 met de portefeuille 
Jeugd; Jeugdzorg; Onderwijs en Evenementen. Met ingang van de nieuwe 
coalitie per 19 februari is Berry van Rijswijk geen gob-wethouder meer 
binnen het nieuwe College.  

 

Nieuwe coalitie  
In juli 2019 verloor de coalitie, die een jaar eerder  werd gevormd, de meerderheid in 
de gemeenteraad.  Sindsdien is langs verschillende wegen geprobeerd  een nieuwe 
meerderheidscoalitie te formeren. Gedurende dit proces bleek dat er grote afstanden  
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moesten worden overbrugd om een coalitie mogelijk te maken. Er is dan ook flink 
geïnvesteerd in het  herstellen van het onderling vertrouwen. Alle partijen  in de raad 
hebben zich hiertoe ingezet vanuit het  besef dat Sittard-Geleen een krachtig en 
evenwichtig  gemeentebestuur nodig heeft en tevens vanuit het  oogpunt wat goed is 
voor de gemeente. 
 
Als sluitstuk van dit gezamenlijk proces hebben de partijen gob, CDA, GroenLinks en 
Stadspartij (25 van de 37 zetels) het vertrouwen in elkaar uitgesproken en nemen  zij 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een coalitie te vormen die eensgezind en in 
evenwicht wil  doorpakken in het belang van Sittard-Geleen. 
 
Het coalitieakkoord “Samen Duurzaam, Samenwerken aan een gezonde gemeente” dat  
op 5 juli 2018 geamendeerd is vastgesteld door de gemeenteraad en de toevoeging 
daarop, waarin de inbreng van de samenleving en een vervolgaanpak zijn 
weergegeven, die op 20 december 2018 is vastgesteld blijven in principe uitgangspunt 
van handelen. Door het addendum coalitieakkoord “Samen Duurzaam 2020 – 2022”, 
aangeboden in de raadsvergadering van 19 februari 2020, zetten de nieuwe 
coalitiepartijen gob, CDA, GroenLinks en Stadspartij accenten die nog meer duidelijk 
maken welke koers Sittard-Geleen de komende periode zal varen. Deze accenten zijn: 
 

1. Eén gemeente met een herkenbare identiteit.  
2. Daadkrachtig doorpakken op lopende processen. 

Zoals cultuur, binnenstedelijke ontwikkeling en gemeentelijke huisvesting, 
unilocatie Grevenbicht-Obbicht, accommodaties, duurzaamheid, toerisme en 
vrijetijdseconomie, impuls voor het MKB, grensoverschrijdende samenwerking, 
het project zwem- en schaatsvoorzieningen, jongeren en ouderen.  

3. Ongewenste maatschappelijke effecten van bezuinigingen aanpakken. 
Namelijk onderhoud openbare ruimte en parkeertarieven Zuyderland garage.  

 
Het bestaande coalitieakkoord besteedt veel aandacht aan een nieuwe bestuursstijl en 
het dualisme. Daar is de afgelopen periode al flink aan gewerkt, vooral richting 
inwoners en bedrijven. Het verbeteren van de samenwerking tussen de raadsleden 
onderling en tussen het college krijg veel aandacht.  
 
Namens gob hebben Pieter Meekels en Leon Geilen de volgende portefeuille binnen het 
nieuwe college: 

• Pieter Meekels: Stedelijke ontwikkeling, Vastgoed, Economische Zaken,  
Beroepsonderwijs (VMBO, MBO en HBO), Arbeidsmarkt en 
Stadsdeelwethouder stadsdeel 1. 

• Leon Geilen: Gezondheid, Inclusieve samenleving, Zorg en Welzijn, 
Inwonersparticipatie en Communicatie, Wijkgericht werken/kleinen 
kernen, Leefomgeving, Verkeer en Stadsdeelwethouder stadsdeel 3a. 
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Op 18 mei 2020 wordt bekend dat raadslid Klein niet langer deel uitmaakt van de 
raadsfractie van de Stadspartij. Door dit vertrek telt de coalitie nog 24 van de 37 zetels.  

 
Toekomst gob 
Op basis van de in 2019 onder gob leden gehouden enquête is een concept Beleidsplan 
opgesteld dat in 2021 ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de Algemene 
Ledenvergadering.  

 
Mededelingen 

1. De gob nieuwjaarsreceptie heeft op 4 januari 2020 plaatsgevonden in 
gemeenschapshuis Carna te Einighausen. Tijdens deze nieuwjaarsreceptie is 
een ‘bierviltjesactie” gehouden waarop leden ideeën kunnen vermelden. Pieter 
Meekels heeft onder de aanwezige gob leden een nieuwjaarstoespraak 
gehouden.  

2. Op 10 februari 2020 heeft een extra ledenvergadering plaatsgevonden om onze 
leden te informeren over de voortgang van de nieuwe coalitievorming.  

3. Op 28 maart 2020 overleed ons lid en oud bestuurslid Jan Cremers.  
4. In het voorjaar van 2020 heeft gob onder onze leden vergeet-mij-nietjes 

verspreid om het contact met de leden te houden en ze een hart onder de riem 
te steken in deze moeilijke periode als gevolg van de Coronacrisis. 

5. Als gevolg van de Coronamaatregelen en – richtlijnen is de geplande Algemene 
Ledenvergadering van 13 mei 2020 geannuleerd. Hetzelfde geldt voor de 
Algemene Ledenvergadering van 18 november 2020. In plaats daarvan heeft op 
9 december 2020 een digitale Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden.  

6. De gob deelname aan de Zwerfvuil-ophaalactie van 21 maart 2020 is als gevolg van 

de Coronamaatregelen verplaatst naar juni 2020. Zaterdag 27 juni 2020 heeft een 
aantal gob leden meegedaan aan de Actiedag tegen Zwerfafval in Geleen. Ook op 
de landelijke Zwerfvuil actiedag op 12 september 2020 heeft een aantal gob 
leden deelgenomen.  

7. De jaarlijkse Moederdag-actie op 10 mei 2020 heeft geen doorgang kunnen 
vinden als gevolg van de Coronamaatregelen.  

8. Ook de gob deelname aan de wandeling Samenloop voor Hoop (30/31 mei 2020 
in Geleen) is als gevolg van de Coronamaatregelen door de organisatoren 
geannuleerd.  

9. De geplande ledenactiviteit van gob (6 juni 2020) heeft als gevolg van de 
Coronacrisis niet plaatsgevonden. Hetzelfde gold voor de geplande 
ledenactiviteit van 3 oktober 2020.  
De samenstelling van de Activiteitencommissie is ook gewijzigd en deze bestaat 
uit:  
- Jacqueline Schurgers-de Kreij 
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- Kitty Creemers 
- John Peeters  
- André de Bruin (tot juni 2020) 

10. In de Born Aktueel van september 2020 is een artikel geplaatst in het kader van 
samen sterk met gob raadsleden en burgerraadsleden inclusief oproep om lid te 
worden van gob.  

11. In het najaar 2020 hebben de gob-leden een kaars gekregen om op deze wijze het 
contact te houden en onze leden een hart onder de riem te steken in deze 
moeilijke periode als gevolg van de Coronacrisis. 

12. Onder aanvoering van gob raadslid Myra Wijnen heeft gob ruim 170 jassen 
ingezameld in het kader van de provincie brede campagne ‘Geef een jas en 
verwarm een hart’ (november 2020).  

13. In de algemene ledenvergadering van 9 december 2020 is Kitty Creemers met 
ingang van 1 januari 2021 benoemd tot bestuurslid.   

14. In de decembereditie 2020 van Weekblad Born Aktueel, Magazine Quant en 
Gazetto Geleen werd een kerst- en nieuwjaarswens 2021 geplaatst.   

15. Het algemeen bestuur vergaderde op 17 februari, 20 april, 25 mei, 6 juli, 17 

augustus, 21 september, 26 oktober, en 30 november 2020.  
16. Vanaf eind november 2020 neemt Karin Dubois als aspirant bestuurslid deel 

aan de bestuursvergaderingen.  
17. Periodiek is door de raadsfractie een nieuwsbrief verzonden aan de leden 

waarin onder andere kort wordt teruggeblikt op de raadsvergadering.  
18. Aan de hand van wekelijkse mailings hebben medio 2020 de gob raadsleden zich 

voorgesteld en aangegeven op welke onderwerpen zij zich in de raadsfractie 
concentreren.  

19. De werkgroep Communicatie bestaat uit de volgende leden: Roy Berkholst, Roy 
Breidenbach, Marcel Claessens, Kitty Creemers, Eva Janssen, Inge Krebaum, 
Fedja Kuburic, Taurean L’Ortye, Paul Peereboom, Yvonne Salvino, Fred 
Vroomen en Myra Wijnen.  

20. Het Kernteam dat bestaat uit de leden Pieter Meekels (vz) , Yvonne Salvino, Paul 
Verjans, Leon Geilen, Andre de Bruin, Marcel Claessens,  Berry van Rijswijk en 
Harold Dirks is medio 2020 beëindigd.  

 

Tot slot 
Dit jaar staat in het teken van de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen 
2022 en de viering van het 40-jarig gob jubileum. Een aantal werkgroepen zijn hier 
volop mee aan de slag. Het bestuur wenst alle leden die hier aan meewerken veel 
succes met de organisatie en voorbereidingen hiervan. Een hele opgave, ook omdat het 
einde van de Coronapandemie nog niet in zicht is met alle beperkende maatregelen van 
dien.  
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Het bestuur bedankt alle leden, sympathisanten en  inwoners van onze stad, die gob op 
enigerlei wijze hebben ondersteund. 
 
Sittard-Geleen,  25 april 2021 
 
Taurean L’Ortye 
secretaris gob  

 
 


