
 
Kort overzicht 2012, PvdA fractie in onze gemeente. 
 
Algemeen: 
Het huidige coalitieakkoord is in 2010 mede door de PvdA tot stand gekomen. We zijn een eenmansfractie 
maar hebben wel het voorzitterschap van de commissie Maatschappelijke Voorzieningen.  
Het raadslid wordt ondersteund door een aantal commissieleden: Wil Schulpen (Ruimtelijke Ontwikkelingen), 
Lusy Konstantinova (Maatschappelijke Voorzieningen), Peter Hoogakker(Budget Cyclus) en Pieter van den 
Kerkhof (Bestuurlijke Zaken en Dienstverlening).  
Als coalitiepartijen (PvdA, VVD, het CDA en Lijst Samenwerking) streven we naar een gemeenschappelijke visie 
en eenduidigheid. Verschillen worden besproken en aansluitend keuzes gemaakt waar we ons alle vier in 
kunnen vinden. Soms dat dat gemakkelijk, soms kost het wat meer moeite. Daarnaast heeft iedere partij 
natuurlijk zijn eigen verhaal. 
 
Art. 37 vragen aan het College en moties 
De landelijke ontwikkelingen hadden en hebben flinke gevolgen voor de gemeentes. Door de val van het 
kabinet Rutte 1 kon het lenteakkoord deels worden teruggedraaid en stelden we schriftelijke vragen aan het 
college over o.a. het schatkistbankieren en het terugdraaien van de SW-bezuinigingen. 
In het jaar 2012 heeft de PvdA een aantal moties ingediend die door de raad zijn aangenomen. Het betrof het 
opnieuw in het leven roepen van de Provinciale Startersregeling (samen Maasgouw en Roerdalen) en een 
behoeftepeiling inzake de winkelopenstelling, voorafgaand aan de wetswijziging in deze.   
 
Wat cijfers: 
Ofschoon we ons altijd voornemen meer de straat op te gaan en minder in de raadszaal te vertoeven, ontkom 
je er niet aan. De raad vergaderde 7x, cie RO 5x, cie MV 7x, cie BZD 3x en cie BC 4x. Voor elke raads- en cie-
vergadering hebben we steunfractie-overleg (14x dus). De fractievoorzitters (het seniorenconvent) hebben 
daarnaast nog 8x bij elkaar gezeten om de raads- en cie-agenda’s vast te stellen en actuele lokale politieke 
ontwikkelingen te bespreken. 
 
Onderwerpen die de aandacht kregen: 
Zonder uitgebreid op de inhoud in te gaan hebben de volgende (naast een aantal  algemene en niet minder 
belangrijke) onderwerpen in de loop van het jaar onze extra aandacht gekregen: 
scheiding kerk en staat, afvalverwijdering, uitwerking social return, arbeidsmarktbeleid en werkgelegenheid, 
bibliotheekvisie en andere bezuinigingen binnen welzijn, minimabeleid, maatschappelijke participatie, 
verlichtingsnota en voordelen van glasvezel i.r.t. zorg. Op RO gebied was m.n. de Structuurvisie dit jaar een 
belangrijk item en hebben we al een oproep gedaan aan het College om in 2014 het centrum in Susteren 
representatief te maken voor de Heiligdomsvaart.  
Om een beter  beeld te krijgen van een aantal raadsonderwerpen van nu en later, heb ik als voorzitter van de 
commissie MV, een aantal externe bijeenkomsten/bezoeken geïnitieerd voor de commissie- en raadsleden: 
presentaties door twee deskundigen op het gebied van AWBZ en techniek in de zorg, een bezoek aan de 
voedselbank en een bezoek aan de kledingbank. 
 
Luisterend oor, representatie: 
Je neemt als gemeenteraadslid beslissingen die alles te maken met onderwerpen die (gaan) spelen in de 
gemeente.  Deze (onze) coalitie heeft zich bij hun start in 2010 voorgenomen dat er minder gepraat wordt 
maar meer wordt uitgevoerd dan de voorafgaande raadsperiode.   
Onderwerpen worden vertaald in beleid en vervolgens wordt het beleid vertaald naar uitvoering.  
Vaak en veel worden de onderwerpen, zeker op RO-gebied in één of meerdere bijeenkomsten met de 
inwoners besproken. Het PvdA uitgangspunt is dat luisteren naar wat op zo’n inspraakavond door de burgers 
gezegd wordt, belangrijk is om te weten.  Om die reden ben ik bv. aanwezig geweest bij de informatie over de 
herinrichting van de wegen in Mariaveld en Rijksweg Noord te Susteren, de aanleg van de fietspaden van 
Dieteren naar Echt en van Mariaveld naar Nieuwstadt. 
Daarnaast zijn er momenten dat een maatschappelijke organisatie in onze gemeente aandacht vraagt vanwege 
een belangrijke gebeurtenis.  



Zo was de PvdA vertegenwoordigd bij de opening van het Centrum voor Jeugd en Gezin te Echt, de opening 
van de nieuwe brandweerkazerne en de officiële aansluiting in Nieuwstadt bij de ‘Neustad’- steden binnen 
West-Europa. Als klap op de vuurpijl hebben we op 29 en 30 december meerdere modeshows gelopen bij de 
actie van de Kledingbank Limburg te Maasbracht. 
 
Als fractievoorzitter van de PvdA heb ik deel uitgemaakt van de vertrouwenscommissie voor de nieuwe 
burgemeester. De voorbereidingen, trainingen en sollicitatiegesprekken resulteerden in de extra 
raadsvergadering van 30 maart 2012, waarin de huidige burgemeester, Jos Hessels, benoemd werd. 
 
Provinciale en landelijke ontwikkelingen 
Naast de ‘lokale PvdA’ zijn we een partij met vertegenwoordigers op provinciaal, landelijk en Europees niveau. 
Dat hebben we dit jaar écht wel geweten. Door de landelijke en provinciale ontwikkelingen zijn we meerdere 
malen ‘de straat op geweest’ en ons kunnen presenteren als een partij die op meerdere plaatsen en niveaus 
verantwoordelijkheden heeft en deze durft te dragen. 
Provinciaal: 
Op vrijdag 20 april viel binnen PS de coalitie. Op 7 juni hebben we in een gewestelijke vergadering het nieuwe 
provinciale regeerakkoord besproken en goedgekeurd. Sinds die tijd maakt de PvdA met twee deputé ’s weer 
deel uit van de coalitie van Limburg. 
Landelijk: 
Als lokale afdeling vinden we het belangrijk mee te doen aan landelijke zaken. We bereiden ons voor en zijn 
aanwezig op de congressen en andere bijeenkomsten. Het jaar 2012 kenmerkte zich als het jaar van de 
landelijke politieke ontwikkelingen, bijeenkomsten, vertrekkende en komende partij- en bewindslieden. Even 
op een rij: 
20/21 januari:  ‘regulier’ congres in den Bosch. Lilian Ploumen nam afscheid  en Hans Spekman werd  
  officieel gekozen als nieuwe partijvoorzitter. 
25 februari: ledenraadpleging te Utrecht nadat Job Cohen op 20 februari had aangekondigd dat hij zijn  
  taak zou neerleggen. 
17 maart: vaststellingscongres te den Haag en officiële benoeming van de nieuwe fractievoorzitter:  
  Diederik Samsom. 

De dag nadat in Limburg de coalitie gevallen was, viel in den Haag een dag later, op 21 april, 
het kabinet Rutten. De mouwen werden opgerold en op hele korte tijd gebeurde er heel veel:  

28 april: politieke ledenraadpleging jaarbeurs Utrecht. 
30 juni:  congres te Utrecht: vaststellen lijst en programma. 
25-08/08-09:  campagne in Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Schinnen en Stein-Elsloo-Beek. 
12 september:  TK-verkiezingen, uitslagenavond in Paradiso. 

Een geweldige uitslag met enorme gevolgen voor de PvdA. Weer opnieuw was er op korte 
termijn veel werk aan de winkel,  veel discussie en besluitvorming. 

2 november:  congresvoorbereiding voor de drie zuidelijk provincies in Breda. 
3 november: PvdA-congres in de Brabanthallen te den Bosch: vaststellen regeerakkoord. 
 
Wilt u dit alles, lokaal en landelijk nog eens op een rijtje zien: op onze lokale website kunt u alles overzichtelijk 
nalezen: http://echtsusteren.pvda.nl 
Indien u, naast het lezen van lokale verslagen, samenvattingen, aandachtspunten en agenda’s, meer 
interactief aan de slag wil met onze afdeling: sinds 15 december 2012 zijn we te vinden op Facebook. 
 
De landelijke ontwikkelingen en de rol die de PvdA in 2013 daarin speelt, zal van grote invloed zijn op onze 
lokale verkiezingen in 2014. Nóg meer zullen we onze aandacht moeten richten op de uitgangspunten van ons 
kernpuntenprogramma van 2010: niemand mag aan de kant staan, werk is beter dan een uitkering, aandacht 
en zorg voor de burger en integriteit van bestuur. 
 
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 
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