
 

Voorstel mbt top 3 gob gemeenteraadsverkiezingen 2022. 
 
Het bestuur stond voor een moeilijke opgave om een voorstel te formuleren voor 
de algemene ledenvergadering mbt de top 3 voor de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Weliswaar is er sprake van een 
luxeprobleem, immers de politieke groepering gob mag trots zijn op de kanjers, 
die de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 mogen trekken. Het bestuur gaat er 
daarom dan ook van uit dat het effect van saamhorigheid, inhoud en verbinding 
de komende tijd zal domineren. Dit is immers de echte basis voor een succesvolle 
verkiezingscampagne! 
 
In de door het bestuur ingestelde stuurgroep verkiezingen zijn enkele  
uitgangspunten voorgesteld in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in 
2022. Het bestuur heeft deze uitgangspunten overgenomen en vraagt aan de 
algemene ledenvergadering dit te bevestigen t.w. : 
 
- Meeste stemmen gelden 

- Lijstvolgorde zoveel mogelijk op basis van woonachtig in stadsdeel 

- De campagne wordt gedragen door de top 3. 

Het bestuur is van mening dat de volgende personen behoren tot de top 3 voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022 t.w. : Marcel Claessens, Leon Geilen en 
Yvonne Salvino. Deze drie personen hebben elk op hun eigen wijze vorm en 
inhoud gegeven aan datgene wat de politieke groepering gob heeft gebracht waar 
ze nu staat. Namelijk de grootste politieke partij van de gemeente Sittard-Geleen 
met 10 raadszetels, 2 wethouders, 2 burgerraadsleden, meer dan 100 leden, 
midden in de samenleving en dicht bij de inwoners. Voor een leefbaar en sterk 
economisch Sittard-Geleen in dorp en stad. Jong en oud, vanuit het hart ! 
 
Dit drietal bevat een aantal eigenschappen, die ieder voor zich, maar vooral in 
gezamenlijkheid staan voor een voortzetting van het succes van de politieke 
groepering gob. Voorbeelden hiervan zijn onder meer krachtig bestuur, 
inhoudelijk zeer sterk, binden en verbinden, empathie, sterk communicatief, 
dicht bij de inwoners en verenigingen etc. Kortom geloofwaardig, open en 
betrouwbaar ! 
 
Het bestuur stelt de algemene ledenvergadering voor vanuit onze politieke 
groepering in de volle breedte het vertrouwen uit te spreken in dit unieke 
kopteam. Dit trio dat samen met 47 andere kandidaten onze succesfactor zal zijn 
tijdens de komende 8 maanden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 
maart 2022. 
 



 

Ondanks dat we spreken over een kopteam, zal er ook een plaatsvolgorde moeten 
worden vastgesteld. Een volgorde die het bestuur heeft beredeneerd vanuit het 
belang tijdens de komende verkiezingen, die nog meer dan eerder in het teken 
zullen staan van verjonging en vernieuwing. Aspecten, die naar de opvatting van 
het bestuur uitstekend aansluiten bij het ondernemend leiderschap  van Yvonne 
Salvino. gob gaat voor het eerst de verkiezingen in met een vrouwelijke 
lijsttrekker. Leon Geilen is een ervaren en vernieuwende bestuurder, die 
participatie hoog in het vaandel heeft staan en daar ook inhoud aan geeft. En 
tenslotte Marcel Claessens, die als volksvertegenwoordiger voor iedereen altijd 
klaar staat en een brede politieke betrokkenheid heeft. 
 
Met andere woorden, het bestuur stelt de algemene ledenvergadering de 
volgende volgorde van het kopteam voor t.w. : 
 
1. Yvonne Salvino 

2. Leon Geilen 

3. Marcel Claessens. 

Wij willen hierbij nog aantekenen dat het bestuur van mening is dat op grond van 
zijn verdiensten, ervaring en inhoudelijke inzet Leon Geilen de eerste 
wethouderskandidaat is. Tegen de tijd dat de politieke groepering gob 
coalitiebesprekingen mag voeren, zal het bestuur vanuit dit vertrekpunt 
adviseren aan de algemene ledenvergadering. Leon Geilen zal als zodanig dan ook 
leiding moeten geven aan het nieuw te vormen college. Het bestuur heeft daar 
alle vertrouwen in.  
 
Met andere woorden : politiek, bestuurlijk en ondernemend leiderschap voor 
onze partij borgen we – en daarmee voor alle inwoners – met de keuze bij gob 
voor Yvonne, Leon en Marcel. 
 
Tenslotte:  het voorstel van het bestuur is gebaseerd op luxe, dat we binnen onze 
politieke groepering gob dit unieke team van 3 kunnen opstellen. Met één stem 
naar buiten, naar alle inwoners van onze gemeente, naar onze collega politieke 
partijen en niet te vergeten naar de lokale pers. Onvoorwaardelijk gedragen 
communicatie vanaf 21 juli aan het einde van onze algemene ledenvergadering. 
Door iedereen en voor iedereen. 1 verhaal, gob van 1 naar 1 !!! 
 
Het bestuur. 
 


