
 

 DEMOCRATEN ECHT-SUSTEREN 

 

Fractievergadering 19 januari 2015. Locatie: Biej Aloïs, Susteren . Aanvang 19.30 uur 

Aanwezig: Roger Smeets, Har peters, Tjeu Hurxkens, Jan Cremers, Marian Bruysten, Pierre 

Wagemans , Bart Schulpen, Lei Jetten, Helma Jacobs 

Afgemeld: Dion Eggels, Gemmy Claessens, Elly Janssen, Tom Heusschen, Geert- Jan Nelissen, Marie-

José Dols, Annie Greten, Agnes Vissers, Roy Denis, Dennis Veugelers. 

 

1. Opening en mededelingen:  

 Henri Dijcks heeft zich bedankt als lid. Gewoon om dat hij er geen tijd voor heeft en 

omdat hij op deze manier geen invulling kan geven aan politiek.  

2. Notulen van de vergadering van 15 december 2014. Niet aanwezig, niet vastgesteld.  

Opmerking Pierre Wagemans: De notulen van de commissievergaderingen moeten 

uitgebreider en duidelijker. Gevraagd wordt om in het seniorenconvent hierop te blijven 

hameren. Het probleem is algemeen bekend, en is ook vaak aangekaart in het convent. Door 

de griffie wordt steeds verwezen naar het coalitieakkoord waarin is opgenomen dat op deze 

manier genotuleerd wordt.  

3.  

4. Bespreking van de Raads-stukken van 29 januari 2015 

1. Agenda 

2. Besluitenlijst 17 december  

3. Hamerstuk: Veiligheidsregio Limburg-Noord ontwerp programmabegroting 2015 inclusief 

wijzigingsvoorstel.  

DES: Akkoord 

4. Hamerstuk: Actualisatie exploitatiebegrotingen en krediet project Centrumplan Susteren.  

DES: In 450.000 extra uit allerlei potjes. Waarom geen opening van financiën. Waarom 

geheimhouding ?  DES verlangt openheid van zaken . Voor de Dieterderweg is geen geld tot 

2018. In een krantenartikel op dezelfde dag als de raadsvergadering worden wel bedragen 

genoemd. DES wil dit stuk onthameren en de volgende vragen stellen:  

  

1. Omdat we graag op de hoogte worden gehouden van de werkelijke voortgang van 

het project(en dan hebben we het over de grondverwerving in relatie tot de lopende 

onteigeningsprocedure), wil ik u vragen ons een update te geven? 



2. Voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden, moet het bestemmingsplan ook 

gereed zijn. Hoe staat het hiermee? 

3. Wij willen het college vragen openheid van zaken te geven m.b.t. de financiën voor 

alle zaken die niet relevant zijn voor lopende procedures? 

4. Wanneer kunnen we verwachten dat de geheimhouding opgeheven wordt? 

 

 

Door een communicatiefout wordt niet de vinger opgestoken bij dit agendapunt en is de 

kans voorbij om dit stuk te onthameren. Naar aanleiding hiervan heeft Har Peters een ex. art. 

33 brief gestuurd naar het College van BenW .   

 

 

5. Voortgangsinformatie  

6. Bespreekstuk RKC-rapport : De kader stellende en controlerende taak van de gemeenteraad 

Echt-Susteren.  

Het convent stemt in met het voorstel van de heer Janssen om het op 20 november 2014 

informeel besproken eindrapport van de rekenkamercommissie over kaderstelling en 

controle, te agenderen voor een formele raadsvergadering, zodat een raadsbesluit kan 

worden genomen over de in het rapport opgenomen handreiking. Het convent wenst dat de 

raad deze handreiking vaststelt en het college de handreiking als richtsnoer hanteert bij het 

opstellen van nieuwe raadsvoorstellen. De griffie wordt verzocht een raadsvoorstel hierover 

voor te bereiden en te agenderen voor de raad van 29 januari a.s.  

DES:  

De conclusie van het rapport is dat de werkwijze tussen raad en college, maar ook de 

planning en controlecyclus nog onvoldoende mogelijkheden bieden voor een kaderstelling 

en controle door deze gemeenteraad. Kort samengevat; “De raad komt niet in stelling” op 

relevante politieke keuzevraagstukken. Ook moet, en zeker niet als laatste, de planning- en 

controlecyclus en de onderlinge werkwijze ook de komende jaren verder ontwikkeld moeten 

worden. 

Eigenlijk wil dit zeggen dat wij als raad veel korter op de bal moeten zitten. Na ruim 12 jaar 

fusie zijn er op dit gebied slechts enkele stapjes gezet, er is dus vooruitgang geboekt maar er 

moet er nog veel gebeuren. 

 

De gemeenteraad moet zich sterker richten op algemeen beleid en de controle. 

De gemeenteraad moet zijn eigen bevoegdheden in eigen hand te houden. Dat kan alleen 

maar als alle delegatiebeschikkingen worden ingetrokken. 

DES is van mening dat deze raad zich nog te veel door het college laat leiden. Het gaat hier 

niet  over coalitie of oppositie maar over de gemeenteraad. Als we daar meer initiatiefrijk, 

proactief en daadkrachtiger in zijn, dan is coalitie of oppositie ook minder belangrijk. Dan 

wordt er op de juiste manier gediscussieerd met elkaar en controleert de raad het college èn 

haar zelf. 

 

7. Stand van zaken en actualisatie speerpuntenprojecten structuurvisie “Ontwikkelen met 

kwaliteit 2012-2025. 



Bij vaststelling van de Structuurvisie ‘Ontwikkelen met kwaliteit 2012-2025 heeft de raad een 

aantal speerpuntprojecten benoemd. Daarbij heeft de raad verzocht om jaarlijks 

geïnformeerd te worden omtrent de stand van zaken van deze speerpuntprojecten. Het 

College stelt de raad voor om de bijgevoegde geactualiseerde lijsten van speerpuntprojecten 

uit de structuurvisie vast te stellen.  

DES: De speerpuntprojecten heeft u in 2 categorieën ingedeeld, namelijk; 

1. Projecten in het Stedelijk gebied en 

2. Kwaliteitsverbeterende projecten  

 

Als nieuwe speerpunten zijn toegevoegd; het project rondom de verbreding van de A2, een 

logisch gevolg van plannen die door politiek Den Haag al te lang op zich hebben laten 

wachten. Een ander is het Westzipfelpunkt.  

Het 'Westzipfelpunkt' is het meest westelijke punt van Duitsland en is gelegen op de grens 

Isenbruch - Susteren/Nieuwstadt. In Duitsland zijn de vier "uithoeken" (zogenaamde 

Zipfelpunkten) echt een toeristische attractie en veel Duitsers willen alle vier deze punten 

eenmaal in hun leven met eigen ogen gezien hebben. Met dit stukje emotie kan DES dan ook 

nog mee leven. 

Maar bij het 3e kwaliteitsverbeterende project komen er toch heel wat vragen bij ons op;  

Vanuit LIVAR is een principe-verzoek ontvangen voor medewerking ten behoeve van de 

realisatie van een LIVAR-belevingswereld op en nabij een bestaand bouwblok aan de 

Zandweg bij Mariahoop. Het betreft een project waarbij de belevingswereld van het LIVAR-

varken van de geboorte tot de consumptie door de consument in werkelijkheid in beeld 

wordt gebracht. Het betreft een gebouwencomplex(stallen, educatieve ruimten, slachthal, 

vleesverwerking, horeca- en verkoopruimten) inclusief bijbehorende uitloopgebieden voor 

de varkens en parkeervoorzieningen in een parkachtige omgeving. Voorzitter, laten we 

voorop stellen dat DES het een mooi initiatief vindt alleen hebben we grote moeite met 

inpassen van dit initiatief in het beoogde gebied. Ook hebben wij nooit een RIB van het 

college gehad waarin nadere uitleg over het doel, de uitvoering en het beoogde gebied werd 

gegeven. Het komt hier min of meer koud op ons bord. 

Het gebied is ook niet genoemd als Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) en ons inziens 

kan voorliggende aanvraag dan ook helemaal niet hierin passen. 

 

8. Ingekomen stukken.  

 

De raadsvergadering van 29 januari is te bekijken op LOES TV  , onder ‘uitzending gemist’  

__________________________________________________________________________________ 

5. Actuele zaken.: 

Twee kandidaten hebben zich beschikbaar gesteld als kandidaten voor de verkiezingen op 18 

maart a.s. Pierre Wagemans voor het waterschap en Piet Reijnders voor Lokaal Limburg . 

Voor DES heel zinvol vanwege contacten naar Waterschap en Provincie.  

 

Fons Zinken : OSF is opgericht voor onafhankelijke lokale partijen. Wij gaan steunen in de 

campagne.  



Pierre en Piet willen een folder maken, Pierre heeft toezegging van verschillende fracties om 

te steunen.  

Zo snel mogelijk visitekaartjes laten maken.  

Waterschap en Provincie kunnen niet samen op één flyer. Gemeente moet verkiezingen 

organiseren. Namens DES zal een advertentie in het Waekblaad geplaatst worden.  

____________________________________________________________________________  

Hierbij enkele data voor belangrijke raadsconferenties:  

Na de raadsvergadering van 29 januari volgt een evaluatie Omgevingsdienst van de GR 

Servicecentrum MER. Leden commissie Algemene Zaken en Omgeving zijn van harte welkom.  

 Donderdag 5 maart: 19.30 uur Raadsconferentie ‘Uitvoeringsregels Jeugdhulp’ : de leden  van 

de commissie Maatschappij zijn ook welkom 

 Donderdag 12 maart: 19.30 uur Raadsconferentie “Sociale Wijkteams” De leden van de 

commissie Maatschappij zijn ook welkom. 

 Donderdag 9 juli: 19.30 uur Raadscommissie “Participatieplatform’ de leden van de 

commissie Maatschappij zijn ook welkom.  

____________________________________________________________________________ 

 

In het seniorenconvent van 6 januari jl. is afgesproken dat er een werkgroepje wordt 

geformeerd, dat een mogelijke raadsconferentie over Duurzaamheid en Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen gaat voorbereiden, uitmondend in een voorstel aan het 

seniorenconvent. 

Bedoeling is dat er namens iedere fractie 1 raads- of commissielid wordt afgevaardigd in deze 

groep. De heren Janssen en van Gellecom hebben zich tijdens de vergadering maandag reeds 

aangemeld. Rest nu dus een viertal vertegenwoordigers vanuit de fracties Lijst 

Samenwerking, CDA, Des en M en M. Frans Feller gaat deelnemen namens DES.  

____________________________________________________________________________ 

6. Rondvraag:  

Er wordt gevraagd om onderwerpen in te dien voor onderzoek van de 

Rekenkamercommissie. 

Hierbij enkele suggesties voor een Rekenkameronderzoek 

 Implementatie van de projecten in het sociale domein. Daar waar de overheid tot 2015 
controleerde of het geld wel op de juiste plaatst terecht kwam, is dat nu een taak van de 
gemeente. Maar wie  controleert het college in haar uitvoerende taken bij de drie D's?  

 Alle vormen van samenwerking met andere gemeenten. De rekenkamercommissie is het 
instrument om het college te controleren, de raad zelf lukt dat niet in de 
samenwerkingsverbanden. Bij de beleidsvorming komt de raad komt vaak als laatste aan zet. 
Regionale verordeningen worden letterlijk overgenomen, weinig over voor couleur locale, 
weinig inbreng van de raad.   

 BsGW. Ons inziens is de BsGW een eigen belastingeilandje aan het creëren, terwijl het 
eigenlijk niet meer is dan een incassobureau. Aangezien de BsGW de bevoegdheid heeft 
gekregen om eigen beleid te maken, vereist dit ook meer controle. 

 Hoe gaat het college om met de uitvoering van de projecten Centrumplan Susteren en  
Nieuwstadt ( school en sporthal)  

 Handhavingsbeleid dat in januari 2014 is vastgesteld  . Hier zou nog een vervolg op komen 
volgens portefeuillehouder Hessels. Hoe is dit handhavingsbeleid tot nu toe uitgevoerd? 

 



 

 

 

Rondvraag:  

3 februari : bijeenkomst sociaal domein. Pierre Wagemans heeft zich hiervoor opgegeven.  

 

Martin Denis;  

Handhavingsbeleid : Voor deze voorlichtingsavond werd de dorpsraad uitgenodigd. 13 januari 

2014 : Raad stelt beleid samen. Burgemeester heeft aangegeven dat hier een vervolgstuk op 

zou komen. Is hier een verslag van?  Wat is van 13 januari tot nu gebeurd?  

 

Reconstructie Dieterderweg. Als de reconstructie plaats vind kan er ook iets aan de veiligheid 

gedaan worden. Motie ingediend. Tot en met 2018 geen budget voor. Tijdelijk maatregelen 

zouden wel plaatsvinden. Even afwachten  . Toezegging dat Dieterderweg aan de beurt komt 

nadat Feurtherpoort klaar is.  Provincie gesprek over drempel Posterholtlaan . Provincie 

heeft een schouw gedaan.  

 

Tjeu Hurxksens: vraag of contract van Lou Smeets gewijzigd kan worden.  

 

Bart schulpen: Veiligheid Centrum Susteren. Hekken worden regelmatig op straat gezet door 

jongeren tijdens de feestdagen. Hekken zijn van de aannemer.  ER is over gebeld en gemaild. 

Aannemer den Ouden krijgt overal de schuld van. Hans Steskens ( gemeente) heeft dit 

uitgezocht. Zo’n zaken moet je melden aan Piketdienst. Telefoonnummer is niet te vinden. 

DES hoeft geen actie te ondernemen. 

 

Fons Zinken: Vppg brengt nieuwsbrief. Wat vinden wij van Nieuwsbrief. Har: wij doen er 

weinig mee. Vraag in laatste brief, wet is in strijd met de grondwet. Hou zou goed zijn als alle 

lokale partijen dit naar buiten brengen. Marian zegt dat Nieuwsbrief niet elke maand 

verschijnt.  Even nakijken hoe vaak nieuwsbrief aankomt. 

 

7. Jan Cremers bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en wenst iederen wel thuis.  

De vergadering wordt gesloten om 21 uur.   

 

 

 


