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Vooraf 
Terugkijkend op het jaar 2021 zal dit jaar ons eveneens beklijven als een jaar dat 
gekenmerkt stond als een “Coronajaar” en de daarmee door de Rijksoverheid 
opgelegde Coronamaatregelen en -richtlijnen. Ondanks de beperkende maatregelen 
heeft het bestuur van gob het afgelopen jaar een aantal Algemene Ledenvergaderingen 
georganiseerd, zowel digitaal als fysiek. Niet alleen door de Coronapandemie was 2021 
een bijzonder jaar, maar zeer zeker vanwege het feit dat gob in 2021 precies 40 jaar 
bestond. Een mooie mijlpaal dat laat zien dat gob als partij al decennia lang een 
stabiele, lokale partij is. Helaas hebben wij als gevolg van de Coronamaatregelen en -
richtlijnen hier niet feestelijk bij stil kunnen staan.  
 
Het jaar 2021 stond ook in het teken van de Verkiezingen 2022. De Algemene 
Ledenvergadering heeft in 2021 besluiten genomen over de lijsttrekker, het 
Verkiezingsprogramma en de Kandidatenlijst met als doel weer de grootste partij van 
Sittard-Geleen te worden. Kortom, voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-
Geleen in dorp én stad.  

 

Samenstelling / vertegenwoordiging 
 
1. Op 31 december 2021 waren 108 personen lid van gob. 
 
2. Bestuur: 

• Pieter Meekels (voorzitter), Harold Dirks (penningmeester), Taurean 
L’Ortye (secretaris) en de overige bestuursleden Roy Berkholst, Kitty 
Creemers en Henk Kitzen.  

• Per 12 mei 2021 zijn Roy Berkholst en Pieter Meekels herbenoemd tot 
bestuurslid.  

• Per 12 mei 2021 is Karin Dubois benoemd tot bestuurslid. 
• Vanaf 13 mei 2021 wordt het bestuur gevormd door: Pieter Meekels 

(voorzitter), Harold Dirks (penningmeester), Taurean L’Ortye (secretaris) 
en de overige bestuursleden Roy Berkholst, Kitty Creemers, Karin Dubois en 
Henk Kitzen.  

 
3. Gemeenteraad: 

• Roy Breidenbach, Marcel Claessens, Kitty Creemers, Martin Dormans, 
Yvonne Salvino, Ivo Tillie, Paul Verjans, Jos Vroemen, Myra Wijnen en Berry 
van Rijswijk.  

• Yvonne Salvino en Marcel Claessens zijn respectievelijk fractievoorzitter en 

plaatsvervangend fractievoorzitter. 
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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 (voorzitter) 
Werkgeverscommissie raadsgriffie Yvonne Salvino 
Regionale Raadswerkgroep 
Participatiebedrijf  

Martin Dormans 

Raadswerkgroep Omgevingswet  Kitty Creemers  
Raadscommissie Duurzaamheid Kitty Creemers  

 
5. Fractievoorzittersoverleg:    Yvonne Salvino. 
 
6. Coalitieoverleg:      Yvonne Salvino (voorzitter)

        en Marcel Claessens   
        (secretaris). 

 
7. Steunfractie:  
Ook in 2021 waren de Coronamaatregelen en -richtlijnen nog van kracht. Conform het 
besluit in de Algemene Ledenvergadering van 9 december 2020 hebben de 
steunfractie-overleggen in 2021 digitaal plaatsgevonden. In 2021 zijn in totaal zes 
steunfractie-overleggen geweest, zodat de gob leden input hebben kunnen leveren aan 
de gob raadsleden voor de vergadering van de rondes en de gemeenteraad. Op deze 
manier worden raadsleden ondersteund bij beleidsvorming.  
De coördinator van de steunfractie is Roy Berkholst.  
 
8. Ondersteuner raadsfractie: Fedja Kuburic.  
 
9. Wethouders: 

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

➢ In verband met het aftreden van Ton Raven als gevolg van het 
aanvaarden van het lidmaatschap van de Eerste Kamer is per 19 
januari 2021 de portefeuille van Pieter Meekels als volgt: Stedelijke 
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ontwikkeling, Vastgoed, Economische Zaken,  Beroepsonderwijs 
(VMBO, MBO en HBO), Facilitaire Zaken, Parkeren, Spoordossiers, 
Arbeidsmarkt en Stadsdeelwethouder stadsdeel 1.  

• Leon Geilen(1fte) met de portefeuille Gezondheid, Inclusieve samenleving, 
Zorg en Welzijn, Inwonersparticipatie en Communicatie, Wijkgericht 
werken/kleinen kernen, Leefomgeving, Verkeer en Stadsdeelwethouder 
stadsdeel 3a. 

➢ In verband met het aftreden van Ton Raven als gevolg van het 
aanvaarden van het lidmaatschap van de Eerste Kamer is per 19 
januari 2021 de portefeuille van Leon Geilen als volgt: Gezondheid, 
Inclusieve samenleving, Zorg en Welzijn, Inwonersparticipatie en 
Communicatie, Wijkgericht werken/kleinen kernen, Mobiliteit en 
bereikbaarheid, Projectverantwoordelijkheid zwem- en 
schaatsvoorziening, Leefomgeving, Verkeer en Stadsdeelwethouder 
stadsdeel 3.  

 

Nieuwe zetelverdeling raadscoalitie per november 2021 
Als gevolg van het door een grote meerderheid van de gemeenteraad aangenomen motie 
van gob en PVV inzake het wachten op landelijk beleid ten aanzien van de 
afstandsnormen van windmolens ten opzichte van woningen, maakte GroenLinks 
bekend dat zij dit niet wilden accepteren en het verlaten van de coalitie hieraan 
koppelden. In het verlengde daarvan maakte Kim Schmitz bekend dat zij haar ontslag als 
wethouder per ommegaande indiende. Met het wegvallen van GroenLinks hebben de 
resterende coalitiepartijen gob (10), CDA (8) en Stadspartij (2) met samen 20 zetels nog 
altijd een raadsmeerderheid. 
 
Namens gob hebben Pieter Meekels en Leon Geilen de volgende portefeuilles na het 
ontslag van Kim Schmitz (november 2021): 

• Pieter Meekels als volgt: Stedelijke ontwikkeling, Vastgoed, Economische Zaken,  
Onderwijs, Landschapsontwikkeling, Duurzaamheid, Beroepsonderwijs (VMBO, 
MBO en HBO), Facilitaire Zaken, Parkeren, Spoordossiers, Arbeidsmarkt en 
Stadsdeelwethouder stadsdeel 1. 

• De portefeuille van Leon Geilen is niet gewijzigd.  

 
Toekomst gob 
In 2021 heeft de Algemene Ledenvergadering een aantal belangrijke besluiten 
genomen met het oog op de toekomst, zodat ook in de toekomst de continuïteit en 
stabiliteit van gob geborgd is. Eén van de besluiten die de leden hieromtrent genomen 
hebben is het Beleidsplan waarin de identiteit, visie, missie, doelen en waarden van 
gob zijn beschreven.  
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Samengaan van gob en DNA 
In aansluiting op de vorige paragraaf over de borging en continuïteit van de politieke 
vereniging gob,  is door de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2021 ingestemd 
met de samenwerkingsovereenkomst tussen gob en de politieke partij DNA.  
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 zal DNA opgaan in gob. Wel 
hebben beide partijen een samenwerkingsovereenkomst gesloten om tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 als zelfstandige politieke groeperingen voor te 
bestaan, maar wel in gezamenlijkheid op te trekken en samen de gemeentelijke 
verkiezingen van 2022 voor te bereiden.   

 
Verkiezingen 2022 
Het jaar 2021 stond ook in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 
2022. In aanloop naar de Verkiezingen heeft de Algemene Ledenvergadering een aantal 
belangrijke besluiten genomen. Besluiten om er voor te zorgen dat gob ook na de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 weer de grootste partij van Sittard-Geleen is. In dat 
kader is in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2021 ingestemd met het overall 
plan van aanpak Campagne Verkiezingen 2022 en hiervoor de gereserveerde middelen 
ter beschikking gesteld.  
 
In de Algemene Ledenvergadering van 21 juli 2021 hebben de leden ingestemd met de 
eerste drie kandidaten op de Kandidatenlijst 2022 namens gob, te weten: Yvonne 
Salvino, Leon Geilen en Marcel Claessens. Daarnaast hebben de leden in deze Algemene 
Ledenvergadering besloten om Leon Geilen als eerste wethouderskandidaat namens 
gob voor te dragen.  
 
Tot slot heeft de Algemene Ledenvergadering op 8 november 2021 ingestemd met de 
concept Kandidatenlijst Verkiezingen 2022. Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen 
2022 bestond de Kandidatenlijst van gob uit 50 kandidaten. Bovendien hebben de 
leden in deze Algemene Ledenvergadering ingestemd met het Verkiezingsprogramma 
2022.  

 
40-jarig jubileum gob 
In 2021 bestond de politieke groepering gob 40 jaar. Als gevolg van de toen geldende 
Coronamaatregelen en -richtlijnen is dit niet groots gevierd kunnen worden, maar is 
dit in aanloop naar de Verkiezingen 2022 extra onder de aandacht gebracht. Onder 
andere op social media is hier aandacht aan geschonken en bijvoorbeeld ook op het 
gob briefpapier is hiernaar verwezen. Ook in de Verkiezingscampagne 2022 is hier 
aandacht aan besteed.  
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Mededelingen 
1. De  gebruikelijke gob nieuwjaarsreceptie heeft niet plaats kunnen vinden als 

gevolg van de Coronamaatregelen en -richtlijnen.  
2. Op 15 maart 2021 heeft een digitale brainstormsessie met leden 

plaatsgevonden voor het opstellen van het Verkiezingsprogramma. 
3. Op 27 maart 2021 vond in Sittard-Geleen een opruimactie plaats in het kader 

van World Clean up Day waaraan ook (leden van) gob hebben deelgenomen.  
4. Op 13 april 2021 zijn de leden schriftelijk geïnformeerd over het samengaan 

van gob en DNA.  
5. Voor Pasen 2021 hebben de leden een gob-kaartje ontvangen plus een 

attentie.  
6. In het kader van de Koninklijke Onderscheidingen hebben alle gedecoreerden 

namens gob een felicitatiekaart ontvangen.  
7. In de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2021 is stilgestaan bij het 25-

jarig lidmaatschap van Raymond Reinaerdts.  
8. In de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2021 is ook het 

Welkomstbericht voor nieuwe leden van gob voor kennisgeving aangenomen 
en hebben de leden ingestemd met het Beleidsplan van gob en het nieuwe 
Huishoudelijk Reglement.  

9. Om de dienstverlening van gob te verbeteren is op 16 mei 2021 een (digitale) 
enquête verstuurd aan de leden van gob.  

10. In het kader van Moederdag 2021 hebben alle leden rond 8 mei 2021 een bos 
gele rozen ontvangen.  

11. Op 21 juli 2021 zijn de leden schriftelijk geïnformeerd over de eerste drie 
kandidaten die de gemeenteraadsverkiezingen 2022 namens gob gaan leiden.   

12. Op 19 september vond er een opruimactie plaats in Sittard-Geleen in het kader 
van World Clean up Day waaraan ook leden van gob hebben deelgenomen.  

13. Op 9 oktober 2021 was er een bijzondere gob fietstocht “achterop bij gob” 
waar diverse leden aan hebben deelgenomen.  

14. Op 23 oktober 2021 was de wandeltocht “gob aan de wandel” door 
kerkdorpen Grevenbicht en Obbicht.   

15. De tweede geplande wandeltocht “gob aan de wandel” door Lèntjheuvel op 13 
november 2021 is als gevolg van de toen geldende Coronamaatregelen en -
richtlijnen geannuleerd.  

16. De geplande Startbijeenkomst in het kader van de Verkiezingen 2022 op 15 
november 2021 in Kasteel Limbricht is als gevolg van de toen geldende 
Coronamaatregelen en -richtlijnen geannuleerd.  

17. In het weekend van 18 december 2021 hebben de gob leden een Kerst attentie 
ontvangen.  

18. In 2021 heeft als gevolg van de nog geldende Coronamaatregelen en -
richtlijnen geen ledenactiviteit plaatsgevonden. . De samenstelling van de 
Activiteitencommissie is ook gewijzigd en deze bestaat uit:  
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• Jacqueline Schurgers-de Kreij 
• Kitty Creemers  
• Karin Dubois  
• Els Meeuwis 
• Myra Wijnen 
• Paul Verjans 
• Karin Widdershoven 
• Ria Kleijkers  
• Jolanda Wijshoff-Daemen 

19. In de decembereditie 2021 van Weekblad Born Aktueel werd een kerst- en 
nieuwjaarswens 2022 geplaatst.   

20. Periodiek is door de raadsfractie een nieuwsbrief (10 stuks in 2021) 
verzonden aan de leden waarin onder andere kort wordt teruggeblikt op de 
raadsvergadering.  

21. Het algemeen bestuur vergaderde op 2 februari, 10 maart, 21 april, 11 mei, 16 
juni en 1 november 2021. Voorafgaande aan de Algemene Ledenvergaderingen 
in 2021 zijn ook korte bestuursvergaderingen gehouden.  

22. In 2021 hebben op 12 mei (digitaal), 21 juli (fysiek), 22 september (fysiek) en 
8 november (fysiek) een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden.  

23. In aanloop naar de Verkiezingen 2022 is een Stuurgroep Verkiezing 2022 
opgericht bestaande uit: Pieter Meekels (voorzitter), Henk Kitzen (notulist), 
Harold Dirks (penningmeester), Yvonne Salvino en Leon Geilen.  

24. 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.  

25. In 2021 is ook de werkgroep Jongeren opgericht. Deze werkgroep bestaat uit 
de leden: Marcel Claessens, Amber Knops, Cliff Verjans, Erik Ruijters, Taurean 
L’Ortye, Eva Janssen, Fedja Kuburic, Ingrid Knops-Verjans, Jaap Didden, Jeroen 
Tholen en Raymond Reinaerdts.  

 

Tot slot 
Het bestuur bedankt alle leden, sympathisanten en  inwoners van onze stad, die gob op 
enigerlei wijze hebben ondersteund. 
 
Sittard-Geleen,  7 mei 2022 
 
Taurean L’Ortye 
secretaris gob  

 
 


