
 
Kort overzicht van de PvdA fractie in onze gemeente. 
 
Algemeen: 
Het huidige coalitieakkoord is in 2010 mede door de PvdA tot stand gekomen. Samen met de VVD, het CDA 
en Lijst Samenwerking vormen we de coalitie van de gemeenteraad. 
De PvdA heeft geen ‘wethoudersclaim’ neergelegd maar bemenst wel het voorzitter van de commissie 
Maatschappelijke Voorzieningen en plaatsvervangend voorzitterschap van de commissie Ruimtelijke 
Ontwikkelingen. 
De PvdA vormt een eenmansfractie waarbij ik als raadslid wordt ondersteund door een aantal 
commissieleden: Wil Schulpen, Lusy Konstantinova, Peter Hoogakker en Pieter van den Kerkhof.  
 
Bij de verschillende onderwerpen die op de agenda staan probeer ik als PvdA-vertegenwoordiger steeds de 
uitgangspunten van ons kernpuntenprogramma voor ogen te houden: niemand mag aan de kant staan, 
werk is beter dan een uitkering, aandacht en zorg voor de burger en kleine kernen, integriteit van bestuur, 
projecten vooraf financieel dekkend en duidelijk.  
Binnen de coalitie streven de vier partijen naar één visie en eenduidigheid. Verschillen worden besproken 
en aansluitend keuzes gemaakt waar we ons alle vier in kunnen vinden. 
Door de afnemende inkomsten van het Rijk moeten we op lokaal niveau flink bezuinigen. Steeds opnieuw 
moeten we daardoor keuzes maken maar uitgangspunt blijft dat de burgers zo veel mogelijk ontzien dienen 
te blijven van belastingverhogingen. 
 
Daarnaast heeft iedere partij natuurlijk zijn eigen verhaal. 
De PvdA heeft in 2011 een aantal schriftelijke vragen aan het College van B&W) gesteld. Deze handelden 
over: 

 openstelling supermarkten gelijke verdeling over Echt-Susteren 

 de parkeervakken Heidestraat, schouw met WMO-platform 

 uitstel onderhoud tunnel 

 hernieuwde poging de papieren kalender te heroverwegen 

 sluiting NedCar en gevolgen werkgelegenheid 
 
Verder een initiatiefvoorstel betreffende de plaatsvervanging voorzitters raadscommissies. 
 
In de loop van 2010/2011 heeft de PvdA een aantal moties ingediend die door de raad zijn aangenomen: 

 werkgelegenheid en Social Return 

 adoptie groen en onderhoud  

 milieueducatie afvalverwijdering 

 verlenging Startersregeling 

 lokaal monumentenbeleid 
 
Als voorzitter van de commissie MV heb ik twee externe bijeenkomsten georganiseerd voor de commissie- 
en raadsleden: een bezoek aan ons WSW-bedrijf te Roermond en binnen Pergamijn een presentatie over 
de kanteling binnen de WMO en de verschuivingen van de AWBZ én de mogelijkheden van techniek binnen 
de zorg. 
Hoe meer kennis bij de commissieleden aanwezig is, hoe gefundeerder de besprekingen kunnen zijn. 
 
Ondanks alle bezuinigingen (maar omdat we het belang van de kernen in onze gemeente onderschrijven) 
hebben we als gezamenlijke coalitie vier grote kleine-kernen projecten kunnen vaststellen: 

 Koningsbosch: het gemeenschapshuis oos Heem, de speeltuin, het Koningsplein 

 Nieuwstadt: de nieuwe basisschool, de gymzaal 

 Dieteren: gemeenschapshuis de Koppel 

 Susteren: de nieuwe sporthal, de BMV (Brede Maatschappelijke Voorziening) incl. de Hook 



 
Als fractievoorzitter van de PvdA heb ik deel uitgemaakt van de vertrouwenscommissie voor de nieuwe 
burgemeester. Reeds in juni vond het eerste gesprek plaats (met de ‘oude’ gouverneur) en de 
waarnemende burgemeester. Vanwege het vertrek van gouverneur Frissen werd de hele procedure pas 
opgestart na de zomervakantie. Het was een degelijk proces: profielschets maken, trainingen en het voeren 
van de sollicitatiegesprekken. Dan tot slot de verantwoording en bespreking in de gemeenteraad. 
 
Naast de ‘lokale PvdA’ zijn we een partij met vertegenwoordigers op provinciaal, landelijk en Europees 
niveau. 
Provinciaal: 
Voor de verkiezingen van Provinciale Staten in maart 2011 hebben we onze bijdrage geleverd door het 
verkiezingsprogramma te toetsen, de kandidatenlijst mee vast te stellen en vlak voor de verkiezingen mee 
te werken aan de campagne: affiches plakken, folders uitdelen en de kandidaten ondersteunen bij hun 
persoonlijke campagne. 
Landelijk: 
Eind november 2011 zijn de voorbereidingen van start gegaan voor de (landelijke)PvdA-congressen: tot 29 
november konden de congresstukken van commentaar worden voorzien. 
Onze afdeling is bij alle congressen en ledenraadplegingen aanwezig. Ik ben afdelingsafgevaardigde maar 
ook anderen zoals Jef Bekkers en Lusy Konstantinova nemen regelmatig deel. 
In het nieuwe jaar volgden een aantal zaken elkaar heel snel op:  
20/21 januari:   congres in den Bosch. Onderwerpen: reglementen, statuten,  
   internationaal en publieke sector. Verder nam Lilian Ploumen afscheid  
   en werd Hans Spekman officieel gekozen als nieuwe partijvoorzitter. 
20 februari:   Job Cohen gaf aan dat hij ging stoppen als fractievoorzitter. 
25 februari:  ledenraadpleging te Utrecht 
17 maart:  vaststellingscongres te den Haag en officiële benoeming van de  
   nieuwe fractievoorzitter: Diederik Samsom 
Daarna is nog (heel snel elkaar opvolgend) heel veel gebeurd. 
Voorlopig beperk ik me hierover tot de verwijzing naar de landelijke website: www.pvda.nl 
 
Een kort overzicht maar indien u meer informatie wenst of gewoon wat vragen heeft, bel of mail gerust: 
06-53967129 
marlieskoks@planet.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Marlies Koks fractievoorzitter PvdA Echt-Susteren 

http://www.pvda.nl/
mailto:marlieskoks@planet.nl

