
Fractievergadering DES : 13 mei 2014 Café de Piep.  

 

Voorbereiding Raadsvergadering 15 mei en 22 mei 2014. 

 

Afgemeld: Tom Heusschen ( ziek), Frans Feller, Geert Jan Nelissen, Chris van Thoor, Fons Zinken. 

Aanwezig: Jan Cremers , Marian Bruysten, Agnes Vissers, Pete Rustenburg, Pierre Wagemans, Roger 

Smeets, Marie-Jose Dols, Tjeu Hurxkens, Elly Janssen, Jean- Paul Schoenmakers, Dion Eggels, Dennis 

Veugelers, Gemmy Claessens, Dragan Krcmar, Joep Jeurissen, Bart Schulpen, Har Peters.  

1. Opening en mededelingen: 

Jan Cremers opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze eerste 

fractievergadering na de verkiezingen.  

 

2. Notulen van de vergadering van 31-03-2014: De notulen worden zonder verdere 

opmerkingen vastgesteld.   

 

3. Bespreking van de Raadstukken van de raadsvergadering van 15 mei 2014:  

 

 

Agendapunt 1: Vaststellen van de definitieve agenda. 

Agendapunt 6: Verordening rechtspositie van de wethouders, raads- en commissieleden, van de 

agenda halen. Bespreken als alle raadsleden en wethouders geïnstalleerd zijn. Anders onthameren. 

Raad: Het stuk wordt van de agenda gehaald. 

Agendapunt 2: Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 26 maart 2014 

Akkoord. 

Agendapunt 3: Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 27 maart 2014 

Akkoord 

Hamerstukken: 

Agendapunt 4: Besluit verlening noodverordening ex. artikel 176 Gemeentewet. 

Agendapunt 5: Aanwijzing accountant.  

Onthameren. Har Peters zal hier in de raad op ingaan. DES is verbaasd dat weer gekozen is voor Ernst 

en Young , gezien de  slechte ervaringen van de afgelopen periode. Waarom heeft de accountant 

commissie ( Peter Cox, Harry Philipsen, Jan Cremers( niet aanwezig bij deze vergadering) ) hiermee 

ingestemd?  



Raad:  

Voorzitter  Hessels : Er is een lijst met criteria die gehanteerd wordt. Er is een openbare aanbesteding 

geweest en hierop hebben Deloitte,  Ernst en Young en PWC ingeschreven. De 

beoordelingscommissie heeft de Accountant commissie geadviseerd aan de raad advies uit te 

brengen en de opdracht aan Ernst & Young te gunnen. Ernst& Young is economisch de meest 

voordelige inschrijven. Conform het programma van eisen is Ernst & Young de beste keuze. De 

aanbestedingsprocedure kan niet meer teruggedraaid worden en er kan niets meer gewijzigd 

worden.  De samenwerking met Ernst & Young duurt 2 jaar. De griffie zal een voorstel voor 

aanpassing op de verordening op de Accountantscommissie voor het seniorencovent van 3 juni, 

zodat de Raad in juni hierover kan besluiten. De aanpassing van de verordening bestaat hieruit dat de 

Raad voortaan het programma van eisen samenstelt en niet de accountantscommissie. 

 

________________________________________________________________________________ 

Agendapunt 6 : Verordening rechtspositie wethouders , raads- en commissieleden:  

Waarom nu besluiten?  Graag wachten tot ons de officiële benoeming van de wethouders en de 

raadsleden. Verordening is instrument van de raad. 

Raad: De verordening zal in de vergadering van 22 mei op de agenda geplaatst worden. 

________________________________________________________________________________ 

Bespreekstukken:  

Agendapunt 7: Voortgangsinformatie:  

Toezegging Frische: Raad Februari: Concept beleidskader nieuwe WMO 2015 Regio Midden-Limburg 

Oost: Zodra de gemeente meer duidelijkheid heeft over de nieuwe WMO ( inhoud en middelen) wordt 

e.e.a. duidelijk gecommuniceerd met de bevolking?  

De raad is middels een raadsinformatiebrief over de stand van zaken geïnformeerd ? Wanneer?  

De Raad is op 14 april 2014 d.m.v. een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld.  

_________________________________________________________________________________ 

Agendapunt 8: Wijziging APV m.b.t. Paracommercie 

Akkoord 

_________________________________________________________________________________ 

 

Agendapunt 9: Wijziging verordening commissie bezwaarschriften. 

Op 21 -1-2014 is deze Wijziging verordening door het College van BenW besloten en pas in raad van 
14-5 moet de raad hierover besluiten.  Waarom zo lang gewacht en niet in vergadering van februari 



opgevoerd ?  Zijn wij nog steeds aangesloten bij de nationale Ombudsman ? De mensen kunnen dan 
nog altijd terecht bij de ombudsman.  
 
Raad:  
Voorzitter Hessels: In de komende periode wordt er iets gedaan aan de lange aanlevertijden van de 
stukken. Momenteel zijn dit nog 8 weken. Daardoor kon het stuk niet eerder aan de 
raadsvergadering. Er wordt toegewerkt naar 4 á 5 weken.  
Er wordt heel streng op gelet dat het alleen maar om procedurele zaken gaat . Het is niet zo dat de 
ambtenaren nu gaan bepalen welke zaak wel of niet naar de bezwarencommissie, het College zal een 
besluit nemen over elke soort van bezwaarschrift dat voor ambtelijke afhandeling in aanmerking 
komt.  
De gemeente is aangesloten bij de Ombudsman. Bij de  ombudsman kun je klagen over de 
afhandeling van een bezwaar, maar dat betekent niet dat de burger een andere rechtsgang kan 
overslaan. Bij de ombudsman kun je dus alleen een klacht indienen.   
__________________________________________________________________________________ 

Agendapunt 10: Zienswijze ontwerpbegroting 2015 BsGW 

Meer info nodig over aantal personeelsleden die BsGW nodig heeft.  Personele risico’s.  

Raad:  

Portefeuillehouder Frische: Kan geen exacte cijfers geven over personeel. 

DES: BsGw neemt enkel de formatie ( 23 FTE ) over die op basis van een rekenmodel nodig is voor de 

uitvoering . Na toetreding van de Libelgemeenten (gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, 

Brunssum, Landgraaf, Onderbanken, Simpleveld en Voerendaal is er een boventalligheid van 60 

formatieplaatsen ontstaan , waar BsGW garant voor moet staan ( Bron Gemeente Roermond) .  

Frische:  Voor gemeente Echt -Susteren zijn alle personeelsleden mee overgegaan. Kengetallen geven 

aan , hoeveel medewerkers en nodig zijn voor het werk. Kosten voor de bovenformatieve 

medewerkers worden door alle deelnemende gemeente gedeeld. De raad is hierover in oktober 

geïnformeerd.  

BsGw IS  een efficiënte organisatie, en Frische hoeft dus geen termijn te noemen waarbinnen BsGw 

een efficiënte organisatie wordt. ( vraag Har Peters)  

__________________________________________________________________________________ 

Agendapunt 11: Zienswijze ontwerpbegroting 2015 GR Servicecentrum MER 

Geen randvoorwaarden gesteld.  Juridische vorm, hoe is die. Moeten burgers straks naar een andere 

gemeente voor bepaalde specialismen .  

Raad:  

Voorzitter Hessels : Er was geen keuze om meer tijd te nemen en randvoorwaarden te stellen, vanuit 

Den Haag werd opgelegd dat je specialisten in huis moet hebben. Het zou 1 miljoen meer gekost 

hebben als we dat zelf hadden moeten regelen. Instituut MER staat hier en daar nog in de 

kinderschoenen , maar hier wordt hard aan gewerkt. Geld is te verdienen in de bedrijfskosten. Eerst 



investeren voordat er geld verdient kan worden. De burgers zullen altijd voor alle zaken in de eigen 

gemeente terecht kunnen.  

De vraag over de rechtsvorm van de MER nemen we mee naar de raadsvoorlichtingsavond  over de 

Regionale samenwerkingsverbanden op 3 juli a.s.  

 

__________________________________________________________________________________ 

Agendapunt 12: Wensen en bedenkingen jaarrekening 2013 en Begroting Westrom. 

Motie indienen: Moment vastleggen waarop wethouders verplicht info verstrekken aan de Raad 2 x 

per jaar.  

Het algemeen bestuur , de wethouders , leggen verantwoording af aan de eigen raad. Goed aan de 

tand voelen. Taak voor de raad om de wethouders goed aan de tand te blijven voeren. 

Conceptjaarrekening 2013: Uit de controleverklaring van Deloitte ( 2 dagen vóór de raadsvergadering 

aangeleverd)  blijkt dat er sprake is van onrechtmatige lasten van € 1.251.634,--, die samenhangen 

met inkoop van kartonnage en schuim en die lasten zijn niet in overeenstemming met de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen, waardoor er dus sprake is van onrechtmatige lasten. Waarom is deze 

inkoop niet Europees aanbesteed? Wethouder Frische is vice-voorzitter van het algemeen bestuur van 

de Westrom, hij moet dus van deze post op de hoogte zijn geweest.  

Conceptbegroting 2015:  

Risico’s : Bij Westrom worden egalisatiefondsen en algemene reserves verder afgebouwd door het 

negatieve exploitatietekort over 2013.In  2013 groot tekort is dit incidenteel van aard ? Komt dit 

tekort op 0 in 2014?  

Raad:  

Portefeuillehouder Frische: Er wordt geen afscheid genomen van WsW-ers, dus er komen geen 

gedwongen ontslagen. Medewerkers in reguliere dienst worden wel afgevloeid, inmiddels al ca. 20 

personen. In het kader van de sanering van de bedrijfskosten wordt deze trend nog voortgezet ( dit 

jaar 10-20 personen) . Vraag is of er een onderzoek kan komen naar het sociale welbevinden van 

werknemers, ontslag is immers altijd pijnlijk.  De wethouder zegt dit toe.   Begroting 2015: Verhaal 

zoals het nu voorligt is onacceptabel. Volgend jaar harde taakstelling van € 500.000,--  waarbij 

waarschijnlijk volgend jaar een ombuiging van € 1 miljoen gehaald kan worden . 

Er is niets opgenomen over de fusie Westrom/ Risse. Er zijn schaalvoordelen te halen door een fusie, 

maar het zou niet opportuun zijn om die nu al te in te boeken, terwijl er nog een heel traject loopt 

richting besturen en raden in Limburg  of de fusie tussen Westrom en Risse haalbaar is.   

Verpakkingsmaterialen: meer ingekocht dan verwacht tegen de toen geldende aanbestedingsregels. 

Op dit moment zou deze inkoop Europees aanbesteed moeten worden. Ondanks de opmerking van 

de accountant is de jaarrekening goedgekeurd.  



Motie: Bij de jaarrekeningen en de begroting wordt  altijd  over Westrom gesproken.  19 juni 

informatieavond voor de Raad, ook hier kunnen vragen gesteld worden. Via de commissie kan ook 

altijd actuele informatie gegeven worden. De motie wordt in stemming gebracht, maar wordt niet 

aangenomen.   

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Agendapunt 13: Gebiedsvisie Landbouwontwikkelingsgebied Montfort-Mara Hoop. 

Compliment maken aan wethouder Dijcks. Goede zaak nu Brabant de zaak op slot gooit door het 

hanteren van strengere geurnormen dan wettelijke verplicht is. Boeren hebben op hun bestaande 

bedrijven te veel last van nieuwe nevenactiviteiten in het buitengebied. Zij kunnen hierdoor niet of 

nauwelijks uitbreiden/ opschalen.  

Profit ( opbrengst) Planet ( milieu) en People ( mensen)werkgelegenheid. DES vraagt aandacht voor 

vrije uitloop van Animals ( vee)  

Milieuruimte: Omvang van max. 3 ha. Er is  plaats voor vijf nieuwe intensieve veehouderijen. Om de 

bestaande ondernemers ook de ruimte te bieden wordt beleidsmatig opgenomen dat van 

gemeentewegen een combinatie wordt voorgestaan van één tot drie nieuwe bedrijven en de 

uitbreiding van bestaande bedrijven.  

Gezondheidseffectscreening:  

Aspect luchtkwaliteit. Milieugezondheid huidige situatie verbeterd in de autonome situatie en bij het 

scenario met één nieuwe veehouderij.  

Aandacht infrastructuur  

Duurzaamheid aandacht vragen. 

Financiële toelichting:   

1/3 financiële bijdrage gemeente Echt-Susteren. De provincie heeft nog geen formele uitspraak 

gedaan of de datum van de subsidieaanvraag met terugwerkende kracht vastgesteld kan worden. Is 

die uitspraak reeds gedaan?  

Intensieve veehouderij is geen mega stal. Het is beter deze agrarische bedrijven te concentreren in 

één gebied.  Gemeente kan dit niet weigeren als het bestemmingsplan dit toelaat.  Wij spreken 

voorkeur uit voor vrije uitloop en onderstrepen daarmee het landelijk beleid.  

Raad:  
Portefeuillehouder Dijcks: Vrije uitloop  dieren is afhankelijk van de bedrijven die zich daar 
vestigingen. Intensieve veehouderij, daartoe behoort geen melkvee, wel kippen, varkens, geiten, 
meststieren. Een grondgebonden bedrijf, waaronder ook melkvee kan behoren, is gebonden aan 
uitloop.  
 



Subsidie: Er is nog geen formele uitspraak gedaan. Ambtelijk is dit wel voorbereid en  gesprekken en 
hebben op ambtelijk niveau gesprekken plaatsgevonden bij de Provincie. 
Als er geen subsidie wordt verstrekt worden  de infrastructurele projecten  gedekt  uit de reservering 
MIP.  
 

 

__________________________________________________________________________________ 

Agendapunt 14: Subsidieverordening zangverenigingen , harmonieën , fanfares en schutterijen Echt-

Susteren 2014 

Sommige verenigingen hebben door een goed financieel beleid in het verleden een eigen 

clubgebouw neer kunnen zetten. Hoe zit het met deze verenigingen lopen die nu subsidie mis? Ook 

die verenigingen krijgen een subsidiebedrag, zoals in de verordening opgenomen is.   

 

__________________________________________________________________________________ 

Agendapunt 15 : verordening leerlingenvervoer 2014 

Bij de afstandscriteria is het afgelopen jaar de grens verlegd van 4 naar 6 km. Susteren valt door deze 

maatregel  buiten leerlingenvervoer naar speciale scholen. Leerlingenvervoer behoort tot de primaire 

taak van de ouders.  

Har Peters: Goede zaak dat er een overgangsregeling is. Wij gaan niet akkoord met het  

afstandscriterium. Veel kinderen in Susteren zijn hier de dupe van. DES is van mening dat 

Afstandscriteria moet teruggebracht worden van 6 naar 5 km.  Har Peters dient een amendement in. 

Raad:  
Portefeuillehouder Pustjens: Leerlingevervoer kost per jaar € 700.000,-- . Ligt gevoelig. Wij kunnen 
hier niet klakkeloos op bezuinigingen. Je kunt de ouders erbij betrekken door ze deel te laten nemen 
aan het cliëntenplatform. Dan moet de verordening wel aangepast worden.  Een suggestie voor de 
algemene beschouwingen: Ouders zouden een Stichting kunnen oprichten en dan zelf het 
leerlingenvervoer organiseren. Er zijn al gemeenten die met dit systeem werken.  
 
Afstandscriteria: Of het 4,5, of 6 kilometer zijn, er zullen altijd mensen de dupe van worden. Har 
Peters bestrijdt dit en pleit ervoor dat de grens teruggebracht wordt van 6 naar 5 km.  Pustjens: De 
raad heeft gekozen voor de 6-kilometerregeling. 6 km. is nu ingeburgerd en er bestaat nog altijd de 
hardheidsclausule. Pustjens raadt het amendement af, maar nodigt de Heer Peters uit om een 
gesprek aan te gaan met Pustjens als hij gevallen weet die onder de hardheidsclausule zouden 
kunnen vallen.  
 
Deze verordening doen we met 4 gemeenten samen. In het kader van die samenwerking kan Echt-
Susteren de verordening niet zomaar  aanpassen. Dat neemt niet weg dat  een aanpassing voor 2016 
niet onmogelijk is.  Wethouder stelt voor om een evaluatie na een jaar in de commissie op de agenda 
te zetten.  
 
Het amendement wordt in  stemming gebracht maar niet aangenomen. Alleen DES is voor, rest 
tegen.  



__________________________________________________________________________________ 

Agendapunt 16: Onttrekking aan de openbaarheid van 2 parkeergelegenheden , groot 650 m2, 

gelegen naast De Kompenie, Marialaan 15 te Susteren. 

DES: In de Reinhoud van Gelderstraat is een verkeersbord geplaatst dat verordend dat  je in die 

straat niet mag stoppen. Graag zien wij daar een tijdslimiet aan verbonden. 

Raad: Portefeuillehouder Pustjens:  
Uit overleg met diverse instanties (o.a. School en Doprsraad) ia gebleken dat er genoeg 
parkeerplaatsen komen in het betreffende gebied. 
 
Het verkeersbord staat er nog niet lang. Pustjens zal de daardoor ontstane verkeerssituatie bekijken 
en maatregelen nemen.  
 
 
Agendapunt 17: ingekomen stukken. 

 

Raadsvergadering 22 mei: Eindconclusie Maessen en  coalitieakkoord. 

Raad: DES stemt tegen het coalitieakkoord . Wij kunnen niet instemmen met de uitbreiding van het 

college tot 4,4 FTE met mogelijk uitbreiding naar 4.7 fte. Hierbij benadrukken wij dat we niets tegen 

de persoon wethouder hebben, maar  tegen de uitbreiding van het aantal FTE.  

Voorzitter Hessels: De Burgemeeser is volstrekt objectief en gaat niet in op de diverse sprekers. De 

betogen worden ter kennisname aangenomen. Collegeprogramma en coalitieakkoord zijn twee 

verschillende termen maar zijn volgends de wet hetzelfde. Dit wordt ter vergadering opgezocht en 

uitgelegd.  

Jan Cremers geeft aan dat de mogelijkheid bestaat dat in de komende periode nog een wethouder 

wordt benoemd. Hoe gaat de coalitie  daar mee om? Namens de coalitie antwoord Bert Hendriks dat 

het college wordt geadviseerd absoluut niet hoger te gaan dan de voorgestelde ft’s van 4.4  

Agendapunt 6: : Verordening rechtspositie wethouders , raads- en commissieleden.  

Jan Cremers heeft diverse opmerkingen op deze verordening, maar volgens Hessels kan de Raad hier 

geen wijzigingen op aanbrengen omdat dit nationale regelgeving is. Wil de raad hier voorwaarden 

aan verbinden dan zal dit via een amendement moeten gebeuren. Jan Cremers: We komen hierop 

terug als de verordening aan de orde is.  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Actuele zaken: In het coalitie akkoord worden nog maar 3 commissies benoemd: Algemene 

Zaken, Ruimtelijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Voorzieningen.  Doordat  de commissie 

Budget Cyclus verdwijnt, betekent dat dat we maar 6 commissieleden nodig hebben en 2 

plaatsvervangers. Eerste plaatsvervanger wordt benoemd door de gemeente en ontvangt 



ook alle  stukken. De tweede plaatsvervanger willen wij als DES benoemen,  om zodoende de 

belangrijke zaken binnen onze club met zoveel mogelijk mensen te bespreken, zodat we met 

een democratisch besluitvorming naar buiten kunnen treden. De stukken voor de tweede 

plaatsvervanger zijn te vinden op de website van de gemeente. Indien er voor deze  tweede 

plaatsvervanger behoefte is aan papieren stukken , dan horen wij dat graag.  

Commissiesamenstelling:  

 

              Ruimtelijke Ontwikkeling: Commissieleden Roger Smeets- Dennis Veugelers. 

Plaatsvervanger 1: Dion Eggels. Plaatsvervanger 2: Joep Jeurissen.  

 

Maatschappelijk Voorzieningen: Commissieleden Tom Heusschen-Marie José Dols. 

Plaatsvervanger 1: Helma Jacobs. Plaatsvervanger 2: Bart Schulpen 

 

Algemene zaken: Commissieleden Pierre Wagemans- Frans Feller. 

Plaatsvervanger 1: Roy Denis. Plaatsvervanger 2: Jean Paul Schoenmakers.  

 

 

1e en tweede plaatsvervanger van de raad moeten uit de coalitie komen. Waarom is dat 

veranderd?  In het coalitieakkoord worden de commissievoorzitters benoemd uit de coalitie. Dit 

standpunt is inmiddels gewijzigd. Har Peters is voorgedragen als Commissievoorzitter Algemene  

zaken. Jos Janssen van Groen Links is voorgedragen als plaatsvervangend commissievoorzitter bij 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

 

 

5. Rondvraag: 

o Har Peters: Het feit dat raadsleden die afscheid nemen van de raad omdat ze niet 

herkozen zijn, afscheidscadeaus in ontvangst nemen , en dan terug komen in de raad 

( Tjeu Sevriens, Sjaak Beckers)  is niet uit te leggen aan de burgers en is ook volstrekt 

belachelijk.  Marian zal dit ter sprake brengen in het Seniorenconvent.  

 

o Dennis Veugelers t.a.v.  verkiezingscommissie. Idee:  krantje maken jaarlijks , 

nieuwsbrief ieder half jaar.  

 

o Dennis Veugelers heeft problemen met de wekelijkse duivenwagen. De duiven 

worden ingezet bij stamlokaal de Piep. De transportwagen wordt , tot ergernis van 

de duivenmelkers, altijd geparkeerd in de bocht. Advies: bel wijkagent Clarence 

Pielaat en verzoek om handhaving. 

 

o Pierre Wagemans: Het  opruimen van de verkiezingsborden na de verkiezingen. 

Opvallend is dat er momenteel een wildgroei is aan reclameborden in de gemeente.  



Har Peters heeft hierover Art.37 vragen gesteld. Het antwoord is inmiddels op de 

website van de gemeente te vinden  .  Verkiezingen: Waterschap, Provinciale Staten.  

Pierre heeft zich verkiesbaar gesteld  voor Waterschap, algemeen bestuur. 1500 

stemmen minimaal zijn nodig om deze post te mogen bezetten . Pierre hoopt op 

steun van DES. En de vraag of het gelegitimeerd is om weer verkiezingsposters op te 

hangen ? Zie hiervoor de APV. 

 

o Lei Jetten: Heeft zich bij DES aangesloten om te ondersteunen. Idee: Lei is ervan 

overtuigd dat we over  4 jaar met 6 of 7 raadsleden in de raad zitten !! daarvoor 

moet wel e.e.a. veranderen. Burgers moet ergens terecht kunnen  met vragen vanuit 

de burgers : oplossing: een vast kantoor voor DES . Lei is bereid dit kantoor ter 

beschikking te stellen . Gas water en licht wordt door DES betaald. . Lei gaat  mensen 

benaderen. Wil eventueel Stichting oprichten. Lei wil dit graag notarieel laten 

vastleggen.  

Wanneer dat initiatief  goed zou gaan lopen, stelt hij voor leden  € 10,-- te laten 

betalen. Wil dat laten vastleggen door notaris. Lei  nodigt uit om eens een  keer te 

komen kijken. Wordt besproken in de verkiezingscommissie. De reële kosten  van 

zo’n kantoor voor DES  moeten natuurlijk wel duidelijk zijn. 

 

 

 

 

 Niets meer aan de orde zijnde , bedankt Jan Cremers voor zijn/haar inbreng en sluit Jan  de 

vergadering om 21.30 uur.  

De volgende fractievergadering is op 23 juni a.s  “Biej Aloïs “ om 19.30 uur.  


