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Fractievergadering 7-4-2015. Café de Piep, Nieuwstadt. Aanvang 19.30 uur. 
 
Aanwezig: Jan Cremers, Fons Zinken , Har Peters, Martin Denis, Tom Heusschen, , Marie José Dols, Tjeu 
Hurkxens, Pierre Wagemans, Roy Denis, Dennis Veugelers, Lei Jetten, Jean Paul Schoenmakers, Bart 
Schulpen, Frans Feller, Ben Weijzen, Pierre Wagemans, Dion Eggels, Marian Bruysten.   
 
Afgemeld: Gemmy Claessens, Agnes Vissers, Inge Minkenberg. Roger Smeets 
 
 

1. Opening en mededelingen: Jan Cremers heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder 
Ben Weijzen , die voor het eerst aanwezig is. Ben is afkomstig van Susteren Heide en heeft met 
Frans Feller vaker contact over de gemeentepolitiek. Ben werkt bij de Stichting Pergamijn en 
woont sinds een jaar in Maaseik, maar zou graag terugkeren naar Susteren.  
 

2. Notulen van de fractievergadering van 19 januari 2015:  
Fons Zinken en Martin Denis worden niet genoemd bij de aanwezigen.  

Pierre Wagemans : bldz. 2, Commissie algemene zaken. Pierre is niet tevreden over de 
notulering van de commissie Alg. Zaken. In de verslagen worden dan wel en dan niet namen  
genoemd van commissieleden. Commissieleden zien graag hun vragen terug in de verslagen. 
Dit gebeurd niet structureel. In het seniorenconvent is dit al vaker besproken, maar er wordt 
steeds verwezen naar het coalitieakkoord waarin de manier van notuleren is vastgelegd.  Deze 
raadsperiode zal dit niet gewijzigd kunnen worden. Na de volgende verkiezingen opnieuw 
proberen. Fons Zinken geeft aan dat je aan de voorzitter van de commissie kunt aangeven 
bepaalde zaken in de notulen wilt opgenomen hebben. Ook als commissielid is mogelijk.  
 
 
Rekenkamerrapport. De raad laat zich te zeer door het college……Je komt niet om de coalitie 
heen. Er zijn te veel raadsleden die niet naar voren treden.  
Bldz. 3 Structuurvisie: Livar – gebeuren. Frank de Rond heeft een gesprek gehad met Har 
Peters. In 2013 is de Structuurvisie Echt-Susteren vastgesteld en nog geen jaar later wordt die 
geheel gewijzigd en punten toevoegen. De burgemeester loopt in het openbaar voor de fanfare 
uit en ziet het plan helemaal zitten. De Raad zal uiteindelijk moeten besluiten. Livar-
belevingswereld is en blijft intensieve veehouderij en past niet binnen het bestemmingsplan.   
 
Bldz 5 : Reconstructie Dieterderweg: Dorpsraad heeft advies gevraagd bij VV Nederland . De 
drempel van de Turborotonde wordt vrijwel zeker door de provincie aangepast van beton naar 
asfalt.  
 
De notulen worden zonder verdere opmerkingen vastgesteld.  



     DEMOCRATEN ECHT-SUSTEREN 

 

 

Secr.:M. Bruysten-van de Berg, Markstingel 55, 6102 VW Echt.       2 

Tel.:0475-483119. 

E-mail:marianvandeberg@gmail.com 

Internet: http://www.democratenechtsusteren.nl 

 
3. Bespreking van de Raads-stukken van 16 april 2015.  

1. Agenda 16 april 2015 
2. Besluitenlijst 29 januari 
3. Hamerstuk: Nota risicomanagement en Nota Weerstandsvermogen 
4. Hamerstuk: Zienswijze Ontwerp-begroting 2016 en Ontwerpmeerjarenbegroting 2016-

2010 BsGw 
5. Hamerstuk: Zienswijze ontwerpbegroting 2016 en Begrotingswijziging 2015-1 GR Service 

centrum. 
6. Voortgangsinformatie. 
7. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Frische. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de ontheffing van woonplaatsvereiste van 
wethouder Frische, die vorig jaar verleend is, met een jaar te verlengen.  
DES: In principe wordt gevraagd om de 3de verlenging die we de wethouder hiermede 
zouden geven. DES is van mening dat hiermee niet wordt voldaan aan de geest van deze 
wet. Bij een verlening moet er een duidelijke onderbouwing zijn waarom en met welke 
reden de wethouder niet in staat is te gaan wonen in de gemeente waar hij werkzaam is. 
Die onderbouwing is er niet. Men baseert zich op een brief van Minister Plasterk di aan de 
2de kamer laat weten dat hij in de toekomst van plan is de wet zodanig te wijzigen , dat de 
gemeenteraad de bevoegdheid krijgt om de duur van een ontheffing zelf te bepalen. DES is 
van mening dat dit geen reden is om van de huidige wet af te wijken. Als de wethouder 
duidelijk kan aangeven waarom het maar niet lukt om na 3 jaar in onze gemeente te wonen 
, kunnen wij instemmen met het raadsbesluit genoemd onder punt. Tenminste als de 
wethouder afziet van de reiskosten die hij in dir kader moet maken. Wij kunnen niet 
instemmen met punt 2 waar de raad besluit om ontheffing te verlenen vanwege een wet 
die er mogelijk aan zit te komen.  
Uit de Raadsvergadering: Wethouder Frische komt niet aan het woord en geeft dus geen  
onderbouwing. CDA vindt het niet nodig dat de wethouder in de gemeente woont en vindt 
dat de wethouder er altijd is om zijn functie uit te oefenen. Dat vindt DES ook, maar kan  
principieel niet instemmen met het voorstel. Burgemeester merkt op dat DES geen 
amendement heeft om het voorstel aan te passen.  DES stemt tegen het voorstel.  
 

 
8. Onderzoek fusie Westrom-Risse 
9. Westrom jaarrekening 2014 en begroting 2016. 

Agendapunt 8 en 9 worden samen behandeld.  
De raad wordt verzocht , onder bepaalde voorwaarden in te stemmen  met de 
samenvoeging van de bedrijven Westrom ( Roermond) en Risse ( Weert)  per 1 januari 
2017. 
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DES: Rapport heeft duidelijk laten zien dat samenvoeging van Westrom en Risse voordelen 
heeft . Duidelijk is dat Risse professioneler werkt dan de Westrom  en dat heeft opgeleverd 
dat Risse er financieel beter voorstaat dan de Westrom.  Samenvoegen heeft meerwaarde 
en niet alleen voor Midden-limburg. In het voorstel wordt gesproken van een fusie maar 
juridisch is dit niet mogelijk. Westrom zal dus op den duur verdwijnen. Een noodzakelijke.  
voorwaarde is dat Westrom financiëel gezonder moet worden . Jaarrekening Westrom 
2014 kan afsluiten met een positief resultaat van € 400.000,-- , nu de werkwijze van Risse 
gebruikt wordt.  Waarom is andere manier van werken niet eerde doorgevoerd bij 
Westrom?  
In elkaar schuiven van verschillende culturen en beloningssystemen kan problemen 
opleveren. Rechtspositie van zittende medewerkers moet veiliggesteld worden , zij mogen 
niet het kind van de rekening zijn .  
Hoe gaat de Raad geïnformeerd worden ieder kwartaal? Per raadsinformatiebrief of zijn er 
nog andere mogelijkheden.  
Uit de raadsvergadering: Vanaf 2012 is bij Westrom traject van reorganisatie ingezet. Voor 
zeer uitgebreide uitleg van Wethouder Frische , zie LOES: uitzending gemist 
raadsvergadering 16 april . Via de reguliere planning en controle producten: Jaarrekening 
en  bestuursrapportages en raadsinformatiebrieven wordt de raad op de hoogte gehouden 
van de voortgang van de samenwerking.  
 
10 : Continuering startersleningen. 
Gemeente E-S heeft een regeling startersleningen. Aan de raad wordt voorgesteld om hier 
middelen voor ter beschikking te stellen. In de nota van wijziging die bij het  voorstel is 
gevoegd wordt een bedrag opgevoerd van € 200.000,--; 
DES: Voor 2015 en voor 2016 wordt voor elk jaar € 100.000,- opgevoerd. Indien in de 
gemeente in 2015 meer wordt aangewend dan € 100.000,-- , betekent dat dan dat de 
provincie ook haar bijdrage verhoogt voor 2015?  
In de commissie heeft DES gevraagd waarom de provincie artikel 4 lid 6 geschrapt wordt? 
Uit de raadsvergadering: De provincie wilde graag bepaalde voorwaarden schrappen in de 
regeling, omdat de provincie niet wil dat het college  aparte criteria in de verordening 
opneemt, zonder dat de provincie hiervan op de hoogte is. Na 2016 stopt de Provincie 
mogelijk met de bijdrage. Er is voor gekozen om € 200.000 in een keer op te nemen, om 
zoveel mogelijk op te souperen in 2015. Als de Provincie met de bijdrage stopt is het  
onmogelijk voor de gemeente om deze regeling voort te zetten en stopt de gemeente met 
deze regeling.  Voor 2015 heeft de provincie geen limiet: zij betalen 50 % en de gemeente 
50% ongeacht de uitgave in 2015.  
 
11: Verklaring van geen bedenkingen:  
Op 30 september 2010 is een raadsbesluit genomen over de verklaring van geen 
bedenkingen en heeft de raad aan het collega een blanco cheque verleend voor alle projekt-
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afwijkingsbesluiten .  Als we de lijst bekijken die bij het voorstel is gevoegd zien we dat de 
structuurvisie aan de lijst is toegevoegd. De structuurvisie was er in 2010 nog niet , dus als 
wij deze lijst verklaring van geen bedenkingen vaststellen, dan geven wij het college een 
bevoegdheid om af te wijken van alle initiatieven die passen binnen het kader van de 
structuurvisie. Als wij het raadsvoorstel goedkeuren betekent dat dan voor het project 
Livar geen verklaring van bedenkingen nodig is en  het college gemotiveerd kan afwijken 
van het bestemmingsplan zonder inmenging van de raad.  
Uit de raadsvergadering: Wethouder Wackers geeft toe dat dit helemaal klopt!  
 
12 en 13  2e begrotingswijziging RD Maasland 2014 en programmabegroting 2016.  
Middels de tweede wijziging begroting 2014 van RD Maasland wordt de gemeentelijke 
bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling bijgesteld. De raad wordt verzocht om de 
zienswijze over de 2de wijziging begroting 2014 van RD Maasland kenbaar te maken. Als 
zienswijze wordt voorgesteld RD Maasland te verzoeken om vóór 1 september van elk jaar 
een actuele rapportage over het gebruik van milieu-parken en een te verwachten en 
onderbouwde eindafrekening voor de gemeentelijke begroting aan te leveren.  
DES: DES vindt het niet meer van deze tijd dat een organisatie als RD Maasland lopende het 
jaar haar begroting wijzigt, en daardoor onze begroting benadeeld met een bedrag van 
bijna € 48.000,-- . Ook moeten wij constateren dat het afvalbedrijf  niet de juiste rapporten 
kan overleggen waardoor de gemeente geen invloed kan uitoefenen. Wij vragen ons of we 
met zulke partner op termijn nog wel verder willen. Afval is heden ten dage Booming 
business en de mogelijkheden tot het aanbieden van afval zijn buiten de overheden 
gestimuleerde milieuparken sterk gegroeid. Des is dan ook van mening dat het college eens 
goed moet gaan kijken naar nieuwe vormen van afvalverwerking op dit gebied en of wij 
wel zo nodig met de huidige gemeenschappelijke regelingen verder moeten gaan. 
Wij hadden hier een amendement voor samengesteld, maar bij agendapunt 14 komt u als 
college al met een vergelijkbaar voorstel. Het amendement nu indienen lijkt ons dan ook 
overbodig. 
Uit de raadsvergadering: We hebben voor de eerste keer te maken met een raadseigen 
voorstel. College is bezorgd en ziet dat we geconfronteerd worden met een behoorlijke 
stijging en wil ervoor waken dat de kosten niet verder zullen stijgen. Ook geeft het college 
toe te bekijken of we met deze manier van afvalverwerking  moeten doorgaan. Aan de raad 
wordt gevraagd mee te denken over alternatieven.  
 
13: DES :Motie vreemd aan de orde van de dag: Bij de afgelopen  verkiezingen van de 
Waterschappen en de Provincie heeft DES geconstateerd dat er door de gemeente veel te 
weinig ruimte wordt geboden om iedere deelnemende partij ‘plakruimte’ te geven  op de 
aanplakborden. Ondanks dat de gemeente Echt-Susteren voor dit doel , zowel van de 
Provincie als de Waterschappen extra financiële ondersteuning heeft ontvangen werd er 
maar een bord geplaatst op diverse locaties. Ook werd er niet gehandhaafd op de correcte 
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beplakking van de borden. Posters werden over elkaar geplakt en de partijen hielden zich 
ook niet aan de correcte afmetingen van de posters. Des vraagt in deze motie aan het 
College om bij de eerstvolgende (landelijke, provinciale of lokale ) verkiezingen iedere 
deelnemende partij voldoende ruimte te geven op de gemeentelijke aanplakborden. En dat 
er tevens handhavend moet worden opgetreden tegen foutieve beplakking. 
Uit de raadsvergadering: De motie wordt niet overgenomen. CDA vindt dat regels voor het 
plakken van verkiezingsposters zijn vastgelegd in een verordening en daar moeten alle 
partijen zich aan houden. De burgemeester ontkent dat er voor de verkiezingsborden  
extra gelden zijn gestort door de verschillende partijen.  
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

4. Actuele zaken:  
Burgemeester Jos Hessels zou extra opletten op de tijdelijk neergestreken Joden op 
Hommelheide. Er is een vreemde situatie ontstaan, de groep Joden is op diverse plekken in 
Nederland weggestuurd. Maar er is geen wettelijke regeling die de groep weigert om zich in 
Hommelheide tijdelijk ( 3 weken ) te vestigen. De beheerder van het park is en blijft eerste 
verantwoordelijke.  
 
Roy Denis: Verbreding A2: diverse partijen zijn aan het lobbyen naar Den Haag. Er komt een 
onderzoek naar de vele ongelukken die er gebeuren. Verbreding van A2 zou pas plaatsvinden 
in 2022. Om dit naar voren te halen zal er geld moet komen. Er wordt een onderzoek ingesteld 
door de gemeente Echt-Susteren ( geïnitieerd).  Rijkswaterstaat vindt dat spitsstrook te smal 
is. Is dit de oorzaak van de vele ongelukken?  Weggebruikers zeggen dat het grote probleem de 
doorgetrokken streep is. Hier wordt overheen gereden. A2 voldoet verder aan de wettelijke 
eisen. Dus wat is het probleem ? DES  houdt het onder de aandacht.  
 

5. Rondvraag:  
Frans Feller: Frans wil zich graag afmelden als Commissielid Algemene Zaken. Gemeentepolitiek is 
toch niet zijn ding. Bovendien vindt hij, en Roy Denis vult dit aan, dat er weinig begeleiding is 
vanuit de fractie. Ze voelen zich als het ware in het diepe gegooid. Frans pleit dan ook voor een 
betere begeleiding van nieuwe commissieleden, waarbij met name de basisprincipes over raads- 
en commissievergaderingen beter moeten worden uitgelegd. De fractie DES neemt zich deze goede 
raad ter harte . Fons Zinken  , voorzitter van de VPPG zegt dat de VPPG ( Vereniging van 
Plaatselijke Politieke Groeperingen)  cursussen geeft voor commissieleden en potentiële 
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raadsleden . Fons zal informatie opvragen hoe e.e.a. gestalte kan worden gegeven. Bij volgende 
verkiezingen wordt DES gevraagd meer voorlichting te geven wat er van potentiële raads- en 
commissieleden wordt verwacht . Naast Pierre Wagemans zal Roy Denis nu het vaste tweede 
commissielid Algemene Zaken worden, en inmiddels heeft  Jean Paul Schoenmakers zich 
aangemeld als vervangend Commissielid Algemene Zaken. Jean Paul zal ook Frans Feller 
vervangen in de werkgroep ‘Duurzaam ondernemen’. 
 
Roy Denis: Aangezien we een ‘Commissieleden roulatie systeem’ hanteren, zodat alle 
commissieleden maar ook de plaatsvervangers kunnen deelnemen aan de commissies, is het van 
belang dat Marian doorgeeft aan de Commissie-griffier, wie er aan  de betreffende commissie 
deelneemt. Helaas is dit niet gebeurd. Marian neemt er nota van en zal in het vervolg de namen 
doorgeven aan de commissie griffier Belinda Bakkes.  
 
Piet Reynders en Pierre Wagemans danken voor de steun die zijn van DES hebben ontvangen 
tijdens de afgelopen Waterschaps- en Provinciale verkiezingen. 
 
Tom Heusschen: reglement van orde voor de fractievergaderingen . Tom vindt dat de voorzitter 
van de fractievergadering moet ingrijpen als er punten aan de orde komen die niet op de agenda 
van de vergadering staan. Er wordt te veel afgeweken van de agenda, waar onnodig tijd mee 
gemoeid is. Ook wordt de aandacht van de punten waar het werkelijk om gaat te vaak afgeleid. Na 
de vergadering is gelegenheid genoeg ( ook tijdens  de rondvraag) om in te haken op lokale 
aangelegenheden. 
 
6. Sluiting: Jan Cremers bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 

21,40 uur. 
 
 
 

 


