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groepering
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1.

Inleiding

Als grootste politieke partij van Sittard-Geleen is het belangrijk dat wij een visie
formuleren over de toekomst van gob en de gemeente. Die visie geeft richting aan
hoe wij binnen gob willen werken aan de realisatie hiervan. Uitgangspunt bij dit
beleidsplan is ook om het enthousiasme binnen de partij en de inzet van een ieder
zo goed als mogelijk tot zijn recht te laten komen.
Hierbij is het noodzakelijk een goede balans te vinden tussen de behoefte aan
verdere professionalisering van de partij en de wetenschap dat de politieke
groepering gob grotendeels uit een vrijwilligersorganisatie bestaat.
2.

Historie

Politieke groepering gob is opgericht in 1981 in de aanloop naar de toenmalige
verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad als gevolg van de samenvoeging van de
voormalige gemeenten Born, Grevenbicht, Obbicht en Papenhoven. De afkorting
stond toen voor Grevenbicht, Obbicht en Born. De naam gob had in de voormalige
gemeente brede bekendheid gekregen en is derhalve ook bij de
herindelingsverkiezingen als gevolg van de fusie van de voormalige gemeenten
Sittard, Geleen en Born op 1 januari 2001 niet losgelaten. Wel is de betekenis van de
afkorting toen gewijzigd in Geloofwaardig, Open en Betrouwbaar. In de aanloop
naar de verkiezingen van 2018, is in het kader van het streven naar verjonging en
vernieuwing er voor gekozen om gob als merknaam neer te zetten.
Het gob groeide van 3 zetels in 2000 in de voormalige gemeente Born naar 9 zetels
in 2018 in de gemeente Sittard-Geleen. Met de komst van Ivo Tillie inmiddels 10
zetels. Sinds de gemeenteraadsverkiezing in 2018 is politieke groepering gob
opnieuw de grootste partij in de Raad en de kartrekker van de coalitie.
3.

Analyse

Verschillende onderzoeken en publicaties in vaktijdschriften heeft uitgewezen dat
van 27.000 ondervraagden 35% in zichzelf een ontevreden burger herkennen. Zij
hebben zeer weinig vertrouwen in de gevestigde politiek en voelen zich niet
gehoord. Maar liefst 96 procent van deze groep heeft geen vertrouwen in politici in
het algemeen. Ook vinden ze massaal (96%) dat politici niet weten wat er leeft
onder de mensen in het land.
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Als gevolg van het overheidsoptreden i.v.m. Coronacrisis (vanaf 2020) heeft er
volgens de vaktijdschriften een positieve ontwikkeling plaatsgevonden en is het
vertrouwen in de politici gegroeid.
Binnen onze gemeente zal het beeld niet onderscheidend anders zijn. Daarnaast
blijkt op basis van een enquête uit 2019, uitgevoerd door onderzoeksbureau
Flycatcher dat meer dan 90 procent van de inwoners van de fusiegemeente SittardGeleen van mening is dat sinds de samenvoeging in 2001 de belangen van de
voormalige zelfstandige gemeenten Sittard, Geleen en Born met elkaar botsen (bron:
De Limburger, 15 februari 2020). Bijna 40 procent zou de herindeling het liefst
terugdraaien, maar een meerderheid aanvaardt deze als onomkeerbaar.
Belangrijke argumenten voor politieke groepering gob om zich sterk te maken binnen
gob, de gemeenteraad en de inwoners voor de acceptatie van de herindeling tot één
grote gemeente.
4.

Wie wij zijn

4.1

Onze identiteit

•

Onze identiteit geeft aan waar wij voor staan. Politieke groepering gob stelt
zich onafhankelijk op ten opzichte van provinciale en landelijke (politieke)
organisatie en focust zich op de gemeente Sittard-Geleen. De rode draad in
ons handelen is dat wij te allen tijde het welbevinden van de inwoners van
Sittard-Geleen op de eerste plaats stellen.

•

gob onderscheidt zich van andere (lokale) politieke partijen doordat wij door
onze brede wortels in de samenleving al sinds 1981 inzicht hebben in
datgene wat echt onder de mensen leeft en weten dit te vertalen in
noodzakelijk beleid. Als lokale partij willen we dicht bij de inwoners, bij de
wijken, buurten en kleine kernen staan.

4.2

Onze Visie op de stad (wat willen we in de toekomst bereiken)

Een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen voor alle inwoners, jong en oud, in
dorp én stad.
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4.3

Onze Missie (ons bestaansrecht)

Wij staan er voor om samen met onze inwoners en de overige partners in de
samenleving waaronder bedrijven en instellingen, de gemeenteraad Raad en het
College een dynamische en zelfvoorzienende gemeente Sittard-Geleen te realiseren.
•

Waar iedereen de kans krijgt om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat
hij/zij zelf kan bijdragen aan zijn/haar eigen toekomst, in een stad waarin het
goed wonen, werken en leven is,

•

En een stad waar iedereen geholpen wordt die hulp nodig heeft,

•

De Toekomstvisie van de gemeente Sittard-Geleen heeft als centraal thema
‘veerkracht’. Dit willen wij graag nastreven.

4.4

Onze waarden

Transparant
•
Wij zijn geloofwaardig, open en betrouwbaar in de dingen die we zeggen en
die we doen.
Betrokken
•
Wij zoeken het directe contact met onze inwoners, luisteren en werken
vanuit het gemeenschappelijk belang samen.
Resultaatgericht
•
Wij handelen in belang van dorp en stad, werken efficiënt en effectief aan
verbeteringen en spreken elkaar aan op de resultaten.
4.5

Onze ambities

•

Wij streven ernaar om behalve als grootste partij ook de partij te zijn met de
meeste waardering van de burgers.

•

Het proces sturen om de bestaande kloof tussen onze inwoners en de politiek
zoveel als mogelijk te verkleinen. Dit via een cultuuromslag binnen de Raad
en de introductie van een efficiëntere samenwerking tussen maatschappij,
bewoners, Raad en College, zoals wordt voorgestaan middels het proces van
de Toekomstvisie Sittard-Geleen 2030.
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•

Tevens wil gob zich maximaal inzetten om de gewenste eenheid binnen
Sittard-Geleen te realiseren.

5.

Strategie

De Raad dient als vertegenwoordiger van de burgers kaders te stellen, het College te
controleren en zich in haar optreden duidelijk te profileren. De speerpunten van
gob zijn daarbij:
•

Professionalisering en continuïteit van de partijorganisatie: rollen en hun
onderlinge samenhang inclusief kennis en vaardigheden
vaststellen/vastleggen.

•

Stimuleren dat Raad en College elkaar vinden in een samenwerkende en
proactieve rol. Beide tonen zich initiatiefrijk, katalyseren ideeën en
anticiperen tijdig.

•

Streven naar maximale betrokkenheid van de bewoners in stad én dorp bij de
besluitvorming van zowel Raad als College.

•

Stimuleren van het omvormen van goede ideeën uit de samenleving naar
nieuw beleid.

•

Continuïteit kandidaten gob waarborgen.

•

Verder optimaliseren en professionaliseren communicatie en informatie
waaronder het versterken van het imago.

•

Intensiveren aanwezigheid in wijken en buurten.

•

Intensiveren verjongingsproces onder de leden.

6.

Speerpunten en acties

•

Wij willen dat bij belangrijke gemeentelijke ontwikkelingen en plannen de
inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij het denkproces betrokken
worden en zo mede invloed kunnen uitoefenen op het eindresultaat.

•

Wij willen, aanvullend op de recent vastgestelde “regeling grote projecten”(

Zie raadsbesluit 30 januari 2020: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/SittardGeleen/f69e33e5-35b74c7b-aca5-32fc55b0ca25), dat de rol en positie van de raad in geval van grote

onderwerpen wordt versterkt. Het gaat hier om de zogenaamde beginspraak
van de raad. De raad is dan beter in positie om de
volksvertegenwoordigende, sturende en controlerende rol waar te maken.

5

Dit moet leiden tot meer ruimte voor dualisme in de lokale politiek waardoor
eveneens een bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van de onderlinge
verhoudingen tussen coalitie en oppositie.
•

Wij willen binnen gob de speerpunten en acties bevorderen middels inzet
van de steunfractie en de binding met de inwoners in de wijken en dorpen
van de stad.

•

Wij willen jongeren stimuleren en betrekken bij de politiek en hun binnen
gob hierin begeleiden.

7.

Concretisering

•

De opgenomen speerpunten en acties dienen zoveel mogelijk SMART worden
uitgewerkt en beschreven. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
bij de uitvoering van de actiepunten dienen duidelijk te zijn aangegeven. Ook
dient duidelijk te worden aangegeven wie eindverantwoordelijk is voor de
uitvoering van het actiepunt.

•

Deze uitwerking wordt vormgegeven binnen de partijorganisatie van gob. In
bijlage 1 is de partijorganisatiestructuur opgenomen.
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Bijlage 1

Organigram

De uitwerking van de partijorganisatiestructuur is opgenomen in het Huishoudelijk
Reglement d.d. 12 mei 2021.
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