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Fractievergadering 22 juni 2015. Café Biej Aloïs, Susteren aan vang 19.30 uur.  
 
Aanwezig: Marian Bruysten, Jan Cremers, Tjeu Hurxkens. Martin Denis, Jean-Paul Schoenmakers. 
Gemmy Claessens, Elly Janssen. Helma Jacobs, Roger Smeets, Joep Jeurissen,  Hughues von 
Schwarzenberg, Lei Jetten.  
 
Afgemeld: Har Peters, Fons Zinken, Tom Heusschen, Bart Schulpen, Roy Denis, Dennis Veugelers, Dion 
Eggels, Frans Feller, Piet Reynders, Marie-José Dols. 
 

1. Opening en mededelingen: Jan Cremers heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder onze 
partijvoorzitter Hughues von Schwarzenberg, die vanwege een cursus de vergaderingen op 
maandag niet bij kan wonen. Momenteel neemt Jan Cremers zijn taak  als voorzitter van de 
partij waar.  

 
2. Notulen van de fractievergadering van 7 april 2015. De notulen worden zonder verdere 

opmerkingen vastgesteld. 
 

3. Bespreking van de raads- en commissiestukken voor de raadsvergadering van 1 juli 2015: 
 

Opening 
1. Vaststellen van de agenda 
2. Besluitenlijst van de vorige vergadering 
3. Hamerstuk: Verordening raadscommissies E-S 2015. 

In artikel 35 van dit reglement is bepaald dat ter bespreking van de thema’s  
raadsconferenties kunenn worden uitgeschreven door het seniorenconvent. Door het 
seniorenconvent is de wens geuit dat het seniorenconvent thema’s ook wil kunnen 
agenderen voor commissievergaderingen. Deze aanvullende mogelijkheid is de 
verordening raadscommissie E-S 2015 opgenomen in artikel 3c.  

 
Pierre Wagemans: Commissieleden worden niet voor alle conferenties uitgenodigd. 
Commissieleden worden volgens Pierre niet serieus genomen. Het uitnodigen van alle 
commissieleden voor alle raadsconferenties zal in het eerstvolgende seniorenconvent door 
Marian worden voorgelegd.  
Martin Denis: vraagt zich af hoe de commissieleden de commissies voorbereiden. Nadat de 
stukken voor de betreffende commissievergaderingen zijn ontvangen wordt er een aparte 
vergadering belegd voor de raadsleden en commissieleden. Deze vergadering vindt plaats 
één week voor de commissievergadering. Alle stukken worden besproken en er wordt 
bekeken welke vragen er gesteld kunnen worden. In de daaropvolgende 
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fractievergaderingen wordt de commissie teruggekoppeld naar de fractie. Hierna wordt 
door DES een standpunt ingenomen, dat de raadsleden in de raadsvergadering 
verwoorden. 
 

4. Hamerstuk: Aanbesteding accountantswerkzaamheden. 
De huidige accountant van de gemeente heeft een contract voor de boekjaren 2014 en 
2015. Voor het boekjaar 2016 dient oftewel een nieuwe accountant te worden aangewezen 
ofwel op basis van de vorige aanbesteding een nieuw contract met de huidige accountant 
te orden afgesloten. Voorgesteld wordt: 
1. De accountantswerkzaamheden voor 2016 zelfstandig aan te besteden voor een 

periode van max. 3 jaar 
2. Conform het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid een meervoudige 
       onderhandse aanbesteding uit te voeren. 
DES: akkoord. 

 
5. Hamerstuk: Verordening tot de eerste wijziging van de verordening op de heffing en 

invordering van leges 2015. 
DES: akkoord 

 
6. Hamerstuk: Verordening op de loonkostensubsidie en verordening individuele 

studietoeslag.  
DES laat  dit stuk onthameren : Loonkostensubsidie is een positieve ontwikkeling . Er 
wordt gekeken naar wat de cliënt wel kan. Er wordt een loonwaarde per cliënt vastgesteld , 
en dat is wat de werkgever zal betalen. De loonkostensubsidie wordt door de gemeente 
verstrekt ter aanvulling. Mevrouw Marlies Cox maakt tijdens de commissie gebruik van het 
spreekrecht en geeft zij aan dat er gedacht zou kunnen worden een verplichte minimale 
duur van het eerste arbeidscontract kan worden opgenomen.  
Raadsvergadering: Wethouder Frische:  Er is geen verplichte minimale duur van het eerste 
arbeidscontract maar er is een arbeidsrecht, en een nieuwe arbeidswet waaraan  
werkgever en werknemer zich dienen te houden. Ook wordt er altijd ingezet op een lange 
termijn dienstverband.  
 
 

     
7. Voortgangsinformatie. 

DES: Akkoord 

 

8. Veiligheidsregio Limburg Noord:Ontwerpjaarrekening2014 en Ontwerpbegroting 2016: 
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De gemeente Echt-Susteren neemt verplicht deel aan  de Gemeenschappelijk Regeling. 

Veiligheidsregio Limburg . De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze 

over de ontwerpjaarrekening en de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Voorgesteld 

wordt: 

1. Kennis te nemen van de jaarverantwoording 2015 en de begroting 2016 van fr 

Gemeenschappelijk Regeling VRLN. 

2. T.a.v. de onder 1 genoemde begroting de volgende zienswijze kenbaar te maken aan het 

DB van de VRLN: 

a. De VRLN wordt met klem verzocht met concrete bezuinigings-  cq 

ombuigingsvoorstellen te komen om de voorgestelde onttrekkingen uit de reserves 

Voor het sluitend maken van de begroting, niet door te voeren. 

b. De VRLN wordt verzocht de gemeente E-S per kwartaal te informewren over de 

financiële stand van zaken. 

3. De VRLN te verzoeken een voorstel tot wijziging van GR Veiligheidsregio Limburg 

Noord voor te bereiden, zodat de GR VRLN in overeenstemming kan worden egbracht 

met de Wet GR.  

 

DES; Waarschijnlijk komt er een andere verdeelsleutel, waardoor het geld niet uit de reserve gehaald, 

maar waar de gemeentes voor moeten dokken. DES vindt de zienswijze te slap en wil aan die 

zienswijze een datum toevoegen. DES dient een amendement in waarin de zienswijze wordt gewijzigd 

en er aan toegevoegd wordt : De VRLN wordt verzocht om de onder a genoemde bezuinigings- en 

ombuigingsvoorstellen in te dienen voor 1 oktober 2015. 

Raadsvergadering: De burgemeester en de raad ( behalve het CDA) steunt het amendement en het wordt 

toegevoegd aan de zienswijze.  

9. Jaarrekening 2014 : De jaarrekening sluit met een positief saldo van afgerond € 1.273.000. Een 

toelichting op dit saldo staat in het jaarverslag. De accountant heeft over de jaarrekening 2014 een 

positieve verklaring afgegeven voor de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. 

10. Bestuursrapportage: Het college informeert de raad door middel van de bestuursrapportages over de 

realisatie van de begroting van de gemeente . D.m.v de 1ste  bestuursrapportage wordt voor het jaar 

2015 een batig saldo gepresenteerd Daarnaast wordt grotendeels invulling gegeven aan de nog 

openstaande taakstelling van € 1.038.000. Een bedrag van € 970.000 kan hierop worden afgeboekt 

waarna voor 2015 nog € 68.000 resteert. Deze zal naar verwachting in de tweede helft van 2015 

gerealiseerd worden. 
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11. Kadernota 2016: De kadernota bevat de kaders voor de nog op te stellen ontwerpbegroting . Het gaat 

hierbij om zowel beleid als budget. Het document bevat keuzes met betrekking tot bestaand en nieuw 

beleid en bijbehorende baten en lasten . De concept kadernota 2016 sluit met een batig saldo. 

Eveneens is de meerjarige doorrekening positief.  

DES: agendapunt 9-10 en 11 worden samen behandeld. Omdat de bijdrage van DES in de raad 

moeilijk is samen te vatten voeg ik  de bijdrage van Har Peters over deze drie agendapunten integraal 

aan de notulen toe. Raadsvergadering :Voor de antwoorden van de diverse portefeuillehouders zie 

www.loesfm.nl : Uitzending gemist.  

12. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive en de Verordening bestrijding misbruik en 

oneigenlijk gebruik : Op 1 januari is de Participatiewet in werking getreden . De aangepaste 

verordeningen liggen voor aan de Raad ter besluitvorming . Per 1 januari 2013 is de Wet 

Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving in werking getreden. Hiermee is de 

bestuurlijke boete bij de schending van de inlichtingenplicht geïntroduceerd in de WWB ( nu de 

Participatiewet)  . Het college is verplicht de bestuurlijke boete met de lopende uitkering te 

verrekenen. Het betreft een redactionele aanpassing. 

DES: De boetes die worden opgelegd bij fraude in de sociale zekerheid zijn soms mogelijk te streng en niet 

rechtvaardig. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken ging bekijken of het systeem moet worden 

aangepast. Hij zei dat in november 2014  bij de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer. 

 Is de wethouder bekend wat de minister met deze toezegging heeft gedaan?  

Bij recidive gaat het om een herhaaldelijke schending van de inlichtingenplicht en dit moet natuurlijk 

bestraft worden. 

We zijn blij dat in de verordening een artikel is opgenomen waarin rekening wordt gehouden met 

incidentele gevallen , waarbij de behoeftige omstandigheden waarin de belanghebbende en zijn 

gezinsleden verkeren op geen enkele andere wijze te verhelpen zijn.  

Deze verordening vraagt om maatwerk.  Ieder geval van fraude moet individueel bekeken worden. 

Aangezien de cliëntmanager de bevoegdheid heeft om de boete vast te stellen willen wij het college  toch 

op het hard drukken om soepel met deze verordening om te gaan. En goed in het oog te houden dat 

inlichtingen vaak per vergissing of uit onwetendheid achtergehouden worden en  er geen opzet in het spel 

is .  

Raadsvergadering: voor antwoord wethouder Frische zie www.loefm.nl : uitzending gemist. 

http://www.loesfm.nl/
http://www.loefm.nl/
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13. Verordening leerlingenvervoer. Op basis van de huidige Verordening Leerlingenvervoer 

2014 komen leerlinge van het Voortgezet Speciaal Onderwijs alleen nog in aanmerking 

voor Leerlingevervoer , indien er sprake is van verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke 

handicap, waardoor leerlingen niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar 

vervoer of fiets. Recent is er een wet door de eerste én tweede kamer aangenomen, waarbij 

de psychische handicap wordt toegevoegd, per 1 januari 2016. Hierdoor wordt voorkomen 

dat VSO leerlingen met een psychische handicap, die geen gebruik kunnen maken van het 

openbaar vervoer of de fiets, uitgesloten worden van het recht op Leerlingenvervoer. 

DES: deze wijziging in de verordening is een grote vooruitgang, en dit kan DES alleen maar 

toejuichen. 

 

14. Algemene Subsidieverordening Echt-Susteren 2015: Momenteel worden de 

subsidieverordeningen vastgesteld door de raad. Van de huidige overheid wordt steeds 

vaker gevraagd om snel en adequaat in te springen op de veranderende omstandigheden. 

Voorgesteld wordt de door de raad vastgestelde subsidieverordeningen in te trekken zodat 

het College de vervangende subsidieregeling kan vaststellen. 

DES: In principe geven we hiermee het College  carte blanche. Er mag opnieuw voor Sinterklaas 

gespeeld gaan worden. Ons Commissielid Tom Heusschen heeft het in de commissievergadering prima 

verwoord. Alle partijen waren het met DES eens , maar stemden toch voor het voorstel ??  

Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij de 

wet of door de raad krachtens de wet aan het college of de burgemeester is toegekend. Bij de juridische 

toelichting wordt dit nog eens bevestigd. Op grond van artikel 147 en 149 van de gemeentewet is het 

vaststellen van een verordening een bevoegdheid van de raad. In de nieuwe verordening gaan wij dus 

besluiten om het college deze subsidieverordening te laten vaststellen. Met alle respect , maar dat moeten wij 

als Raad toch niet willen. Dit recht mogen we toch niet zomaar zonder slag of stoot afstaan.  

Als we kijken naar de huidige Algemene Subsidieverordening dan heeft het College voldoende vrijheid om 
snel en adequaat in te springen op veranderde omstandigheden en ontwikkelingen in de samenleving. Onder 
uitvoering van de Algemene Subsidieverordening wordt immers verstaan het nemen- van verlenings- en 
vaststellingsbesluiten op aanvragen voor subsidie, het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten, het nemen 
van besluiten omtrent bevoorschotting, het intrekken en/of wijzigen van subsidieverlenings- en/of 
subsidievaststellingen en het vaststellen van het subsidieprogramma.  
Ook is het in het verleden niet anders geweest dan dat de raad de kaders voor de subsidieverordening stelt ,  
het budget vaststelt en dat het college binnen de door de raad vastgestelde budgetten moet blijven.  
 
Waarom moeten  wij de modelverordening van de VNG überhaupt overnemen? Uit het verleden weten we 
toch dat er een VNG-verordeningen is overgenomen en later weer werd ingetrokken omdat ze niet voldeed.  
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Wat is er mis met het actualiseren en het aanpassen van de oude verordening ten aanzien van de Europese 
wet- en regelgeving?  
 
Of schuilt er een addertje onder  het gras dat de nieuwe ASV 2015 een lading dekt die we voorheen niet 
konden of mochten  dekken ?  
 
Wij hebben er een  hard hoofd in Democraten Echt-Susteren zien met de beste wil van de wereld   niet in 
waarom de door de raad vastgestelde subsidieverordening  ingetrokken moet worden zodat het college de 
vervangende subsidieregeling kan vaststellen. Alweer de zoveelste carte blanche die wordt uitgedeeld aan het 
college.  
Raadsvergadering: Niemand , maar dan ook niemand,  van de overige fracties gaf hier een enkele reactie op. 
Dan sta je toch mooi in je hemd. Zelfs de overige oppositiefracties gaven niet thuis. Zonder slag of stoot werd 
het voorstel aangenomen. Onbegrijpelijk !! De meest lokale aller verordeningen, het subsidiebeleid, wordt 
zomaar uit handen gegeven en doorgeschoven naar het college.  
 
 
 

15. Ingekomen stukken. 

 

Sluiting. 

 Voortzetting fractievergadering.  

4. Actuele zaken:  

Martin Denis: De Dorpsraad Susteren vraagt aandacht voor laden en lossen in het 

huidige en toekomstige winkelcentrum Susteren. De dorpsraad adviseert aan de 

gemeente om hier een bestaande verordening van de gemeente Maastricht te 

gebruiken. Deze voorziet in een beleid dat geldt voor alle laad-en losplaatsen. Hierover 

is een voorstel gedaan met de gemeente, die in overleg zullen gaan met de overige Mer-

r gemeenten.  

 

Hughues von Schwarzenberg: De Gemeente Echt-Susteren presenteert zich als de 

groene taille van Nederland.Het openbare groen en de plantsoenen worden 

onderhouden door medewerkers van de Westrom. De gemeenteraad heeft besloten dat 

80 % van de gemeente netjes moet zijn en 20 % mag blijven liggen?? In de praktijk 

blijkt dat de Westrom dit letterlijk uitvoert. Plantsoen 1 en 2 worden onderhouden, 

plantsoen 3 en 4 blijven liggen. Bij de volgende onderhoudsbeurt worden niet 

plantsoen3 en 4 aangepakt , maar weer plantsoen 1 en 2. Er is een klacht ingediend bij 

de gemeente, maar het antwoord is: De raad heeft beslist ! Maar uiteindelijk is 

Westrom toch verantwoordelijk voor het werk. De Westrom voldoet niet aan de 
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normen die de raad eraan stelt. Dit probleem heeft de aandacht van DES en zal in de 

betreffende commissie Omgeving aan de orde worden gesteld.  

 

5. Rondvraag. 

Tjeu Hurxkens: Momenteel ondergaan de Bosstraat en Rijdtstraat in Susteren een 

reconstructie. Raadslis Ger van Gisteren van Lijst Samenwerking is in die buurt huis 

aan huis gaan vertellen dat de Tunnelstraat ook wordt opgeknapt. Dit zou althans met 

de  betrokken wethouder (Dijks) geregeld zijn. Dit is politiek niet correct, en moet aan 

de betreffende wethouder gemeld worden.  

 

Lei Jetten: geeft aan dat hij de eerstvolgende fractieergadering iets heeft voor de 

rondvraag. We zijn benieuwd ! 

 

Jan Cremers: Martijn van Helvert heeft DES uitgenodigd om eens naar de tweede kamer 

te gaan. Martijn wil graag een rondleiding verzorgen. Jan zal informeren welek kosten 

eraan dit uitstapje verbonden zijn. 

 

Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit Jan Cremers de vergadering om 21.25 uur en 

wenst iedereen een fijne vakantie !! 

 

De volgende fractievergadering van DES is op 14 september in Café de Piep in Nieuwstadt, 

aanvang 19.30  
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