
 

 DEMOCRATEN ECHT-SUSTEREN 

 

Fractievergadering 26 oktober   Locatie: Biej Aloïs, Susteren . Aanvang 19.30 uur 

Aanwezig: Roy Denis , Har Peters, Tjeu Hurxkens, Jan Cremers, Marie-José Dols, Lei Jetten, Jean Paul 
Schoenmakers, Fons Zinken, Jan Cremers, Gemmy Claessens , Dion Eggels.  

Afgemeld: Frans Feller, Henk van Ommen, Bart Schulpen, Martin Denis, Roger Smeets, Tom 
Heuschen, Agenes Vissers, Annie Greten, Marian Bruysten .  

1. Opening en mededelingen:  
- DES is verheugd dat het Centrumplan Susteren eindelijk een concrete vorm gaat krijgen. 

DES mag best trots zijn dat mede door haar bemiddeling de neuzen eindelijk eenzelfde 
richting zijn opgegaan. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2017 moeten we daar goed 
gebruik van maken.  

- Alweer zijn er commissievergadering afgelast vanwege het ontbreken van agendapunten. 
DES is het hier absoluut niet mee eens, en wij zullen dit in het eerstvolgende 
seniorenconvent ( weer) ter sprake brengen.  

2. Notulen van de vorige vergadering; Vanwege een fout bij het opslaan zijn alle gegevens 
verloren gegaan en zijn er geen notulen. Excuses van de notulist hiervoor.   

3. Bespreking van de Raads-stukken van 4 en 5 november 2015:  

 
Agendapunt 7: Project Centrumplan Susteren: 
Tjeu Hurkxens voert hierover het woord in de raadsvergadering:  
Centrum van Susteren heeft deze gemeente en de voormalige gemeente Susteren al 17 jaar 
beziggehouden. Een eenvoudige overeenkomst bleek uiteindelijk allesbehalve een 
eenvoudige overeenkomst te zijn. Gesprekken met projectontwikkelaars en toenmalige 
wethouder Janssen heb niks opgeleverd. Op een gegeven moment kwam Centrumplan 
Susteren op de prioriteitenlijst van de gemeenteraad te staan , nu onder aanvoering van 
Wethouder Pustjens. Ook hij wist het schip niet vlot te trekken. Fractie DES heeft heel wat 
gelobbyd en gesprekken met beide partijen ( gemeente en Gerard Peters)  gevoerd om te 
proberen water bij de wijn te doen door beide partijen. En dat is gelukt. Op de locatie 
ABN/AMRO worden parkeerplaatsen gerealiseerd , daar kan DES zich zeer goed in vinden. 
Rest ons om de felicitaties over te brengen aan iedereen die in dit proces zijn ositieve 
bijdrage heeft geleverd.  
 



Agendapunt 8-9-10 worden gezamenlijk behandeld. Dit zijn de jaarlijkse algemene 
beschouwingen. Alle fractie kunnen hun beschouwingen over het afgelopen jaar ten gehore 
brengen binnen een afgesproken tijd . Ieder fractie krijgt 4 minuten per raadslid en nog eens 
5 minuten voor de fractie, dat betekent dus dat de fractie DES 21 minuten krijgt voor haar 
algemene beschouwingen . De fractievoorzitter van DES voert het woord. In tweede instantie 
kunnen de overige raadsleden van DES dan aanvullen of reageren. Zie bijlage.   
____________________________________________________________________________ 
Voor de beantwoording in de raadsvergadering zie: www.loesfm.nl -> Uitzending gemist.  
 
 
 

4. Rondvraag:  
Fons Zinken: Gemeenten zijn verplicht de contributie van een raadslid of commissielid te 
betalen indien deze lid zijn of worden van de beroepsvereniging VPPG. Dat blijkt uit artikel 13 
lid 3 van het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke 
ambtsdragers (Staatsblad nummer 230). 
Artikel 13 luidt als volgt:  
1. De kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing i.v.m. de vervulling van de 

functie van raads- of commissielid komen ten laste van de gemeente.  
2. De raad kan over de in eerste lid bedoelde scholing nader regels stellen.  
3. Indien een raadslid in verband met de uitoefening van de functie lid is van een 

beroepsvereniging , vergoedt de gemeente de contributie van die beroepsvereniging.  

De vraag is natuurlijk, wat is de toegevoegde waarde als wij alle commissieleden lid maken 
van de VPPG. De raadsleden zijn lid van de VPPG, maar hebben in het verleden nog nooit 
gebruik gemaakt van de diensten van de VPPG. Graag in de volgende fractievergadering ( 7 
december) meer uitleg hierover.  

5. Jan Cremers bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en wenst iedereen wel thuis.  
De vergadering wordt gesloten om 21 uur.   
 

 

 

http://www.loesfm.nl/

