Beleidsplan SPA 2019 – 2022
1 Inleiding
In september 2013 splitsten enkele leden van de Stadspartij Sittard-Geleen zich af teneinde een partij op te richten die
meer aandacht aan ouderenbeleid besteedt dan de partijen die op dat moment in de gemeenteraad aanwezig waren.
Men wilde als lokale partij functioneren en niet als afdeling van de landelijke partij 50-plus.
Aangezien op dat moment op meerdere plaatsen in Nederland hetzelfde gebeurde als in Sittard-Geleen en deze lokale
partijen wel samenwerking in federatief verband mogelijk achtten o.a. teneinde gezamenlijk publiciteit te verkrijgen,
werd besloten om als naam Ouderen Politiek Actief Sittard-Geleen (OPA) te nemen.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werden twee zetels behaald en op 16 september 2014 werd de oprichting
van de vereniging notarieel bekrachtigd.
In de raadsperiode 2014-2018 kreeg de partij niet alleen naamsbekendheid vanwege haar ouderenbeleid maar ook
vanwege haar overige standpunten. Dat leidde er toe dat ook inwoners van 25 tot 45 jaar tot de partij toetraden.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd duidelijk dat 50-plus wilde deelnemen in SittardGeleen. Lokaal wilden de mensen van 50-plus samen met OPA één lijst vormen, maar dat werd door de landelijke
leiding van 50-plus tegengehouden.
Aangezien twee partijen vooral gericht op ouderen teveel van het goede is, ervaring op provinciaal niveau leerde dat
de naam 50-plus aantrekkingskracht voor ouderen heeft en de naam OPA niet meer dekkend was voor de
samenstelling van de leden van de partij en de gevoerde en te voeren politiek omvattender was dan louter op ouderen
gericht, werd besloten om de naam te veranderen in Samen Politiek Actief (SPA).
Er was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gehoopt op meer dan 1 zetels voor SPA, maar gezien de als
noodzakelijk aangemerkte naamsverandering kort voor de verkiezingen, de nieuwe deelname van 50-plus (1 zetel) en
de PVV (3 zetels), en dat de twee dominante partijen samen wederom 17 zetels behaalden, moet het resultaat als
‘bevredigend’ worden ingeschat.
SPA wil, net als diverse andere politieke partijen, worden aangemerkt als ANBI omdat SPA zich op lokaal niveau inzet
op maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied.
Daartoe formuleert SPA het gemeentelijk beleid dat zij voorstaat en draagt dit zowel binnen als buiten de
gemeenteraad uit.
Uitgangspunt vormt daarbij het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
In beknopte vorm is dit samengevat in de sfeerpunten.
De achtergronden van het verkiezingsprogramma beschrijven de gedachten achter het door SPA gewenste beleid.
Daarnaast zorgt SPA er geregeld voor dat problemen op maatschappelijk, cultureel of sociaal vlak welke door inwoners
worden gesignaleerd de benodigde aandacht krijgen terwijl de problematiek als zodanig politiek wordt aangekaart
indien dit iets betreft waar dat nodig is.
Als ANBI heeft SPA wellicht meer mogelijkheden om giften te ontvangen waardoor er meer geld beschikbaar kan
komen voor het uitdragen van haar gedachtengoed.

2 Gegevens instelling
Naam:
Statutair naam:
RSIN:
Postadres:
Vestigingsadres:
Telefoon:
Email:
Website:
Facebook:
KvK nummer:

Samen Politiek Actief
Ouderen Politiek Actief Sittard-Geleen (OPA)
854401003
Minerva 5, 6121 NP Born
Mauritspark 31, 6163 HN Geleen
06 176 606 75
info@spa-sg.nl
https://spa-sg.nl
https://www.facebook.com/samenpolitiekactief/
61581429

3 Beleid en strategie
Statutair doel:
1. De vereniging heeft als doel: waken voor de (politieke) belangen van ouderen en mensen met een beperking in
de gemeente Sittard-Geleen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door politiek en anderszins actief te zijn in de gemeente
Sittard-Geleen en beleid te ontwikkelen of voorstellen te doen op alle politieke deelgebieden betreffende de
gemeente Sittard-Geleen.
Praktisch doel:
1. Het behartigen van collectieve en individuele belangen van alle inwoners van Sittard-Geleen voor zover niet in
strijd met algemene belangen van de gemeente Sittard-Geleen.
2. Bevordering van doelmatigheid en transparantie van het bestuur van de gemeente Sittard-Geleen.
3. Bevordering van de dienstbaarheid van het gemeentebestuur en haar ambtenaren aan de inwoners van
Sittard-Geleen.
4. Speciale aandacht voor politieke belangen van ouderen, kwetsbaren en sociaal zwakkeren in Sittard-Geleen.
Strategie:
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
1. Deelname aan verkiezing van vertegenwoordigende organen (raad, deelraden) van de gemeente; het
kandideren van leden, het voeren van verkiezingscampagnes en al wat daartoe behoort.
2. Deelname aan de verkiezing dan wel benoeming van leden in van het vertegenwoordigende lichaam (raad,
deelraden) afgeleide organen (college van burgemeester en wethouders, commissies en dergelijke).
3. Bevorderen van samenwerking met andere politieke groeperingen.
4. Bevordering van goede communicatie tussen inwoners en bestuur.
5. Realisering van openheid en openbaarheid van bestuur via het tot stand brengen van daarop ingerichte
regels; voorlichting over actuele zaken, bevordering inspraak en participatie van inwoners in het bestuur.
6. Goede contacten te onderhouden met organisaties actief op sociaal, maatschappelijk en/of cultureel vlak.
7. Commerciële organisaties te horen maar terughoudend te zijn in het aangaan van
samenwerkingsverbanden.
SPA wil politiek voeren op basis van heldere standpunten en deze middels frequente en open communicatie bekend
maken aan de inwoners van Sittard-Geleen.
SPA wil de dialoog aangaan met de inwoners van Sittard-Geleen, zowel over gemeentelijke zaken als over
onderwerpen die wijk- en/of buurtgericht zijn.
Indien inwoners persoonsgerichte onderwerpen bij SPA aankaarten worden deze opgepakt indien een of meerdere van
onderstaande punten van toepassing is:
a. Deze een algemeen karakter hebben.
b. Bij SPA de indruk is dat er urgentie is en een gerechtvaardigd belang van de inwoner aanwezig is.
c. Bij SPA de indruk is dat de inwoner(s) de ambtelijke weg hebben proberen te doorlopen maar deze door
SPA als niet bevredigend wordt beoordeeld en een gerechtvaardigd belang van de inwoner aanwezig is.
SPA wil inwoners activeren indien zij van mening is dat het nodig is dat deze in actie komen teneinde problematiek die
voor hun van belang is voldoende politieke aandacht krijgt.
De komende jaren zijn gericht op gecontroleerde groei van het kader en het ledental teneinde een stabiele factor van
betekenis in de lokale politiek van Sittard-Geleen te worden.

4 Werkzaamheden en activiteiten
De vereniging SPA probeert tijdens verkiezingen zoveel mogelijk zetels te behalen in de gemeenteraad en deelname
aan het college van burgemeester en wethouders te bewerkstelligen op basis van programmatische overeenstemming.
De vereniging als zodanig en haar leden afzonderlijk zullen zich inzetten om in vertegenwoordigde organen gekozen
en/of benoemde leden van SPA te ondersteunen bij het realiseren en uitdragen van de standpunten van SPA.
Een deel van de leden van SPA zal daartoe frequent (bijvoorbeeld wekelijks) op uitnodiging van de fractievoorzitter als
steunfractie deelnemen aan door de fractie georganiseerde vergaderingen of bijeenkomsten.
Het bestuur initieert PR- en marketingactiviteiten teneinde de bekendheid van SPA onder de bevolking te bevorderen.
Het bestuur zorgt er voor dat de vereniging ordentelijk functioneert, de leden regelmatig geïnformeerd worden over
activiteiten en datgene wat politiek bereikt is, er jaarlijks minimaal één ledenvergadering wordt gehouden, werving van
leden en fondsen.
Acceptatie van donaties en fondsen geschiedt uitsluitend indien er geen politieke tegenprestatie van SPA verlangd of
verwacht worden. Elke vorm van verplichting wordt beoordeeld als schending van integriteit en is ontoelaatbaar.
Taakstelling voor het bestuur is dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vijftig leden van SPA op de
kandidatenlijst staan waarbij voldoende personen die in staat moeten worden geacht om een kwalitatief goede
bijdrage aan het besturen van de gemeente Sittard-Geleen te kunnen en willen leveren.

5 Bestuur
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit tenminste drie (3) en ten hoogste negen (9) natuurlijke
personen. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast en benoemt de bestuursleden.
Het bestuur heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Een niet-voltallig bestuur behoudt haar bevoegdheden.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk in de vacatures kan voorzien.
Voorzitter:
(vacature sinds 26 april 2019)
Secretaris:
R. Nijsten
(Roel)
Penningmeester:
C.A. Marendziak-Schetters
(Corrinne)
Politieke zaken:
J.J. Renet
(Jack)
Werkzaamheden van het bestuur en vrijwilligers gebeuren pro deo.

6 Financiële gegevens
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging.
De vereniging houdt gelden uitsluitend op bankrekeningen aan.
Conform artikel 14 lid 3 van de statuten controleert de controlecommissie bestaande uit ten minste twee nietbestuursleden welke door de ledenvergadering benoemd zijn de financiële stukken en de jaarrekening en brengt
advies uit aan de ledenvergadering om de jaarrekening wel / niet goed te keuren.
Artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement borgt in lid 5, 6 en 7 dat de penningmeester gelden ordentelijk beheert.
5. In elke bestuursvergadering houdt de penningmeester het bestuur op de hoogte van de financiële toestand
van de vereniging.
6. Mag niet afwijken van de goedgekeurde begroting, mits na verkregen fiat van het bestuur.
7. Grotere bedragen en verplichtingen boven 500 euro vereisen de toestemming van het dagelijks bestuur.
Ter controle verschaft de penningmeester tweemaandelijks, of eerder indien gevraagd, inzicht in de transacties en de
banksaldi aan de secretaris. Ook andere bestuursleden kunnen op verzoek inzage krijgen.
Vanwege het geringe aantal mutaties dat, afgezien van betalingen van contributies, plaatsvindt en het geringe
vermogen van de vereniging wordt het niet nodig geacht een termijn korter dan twee maanden te hanteren.

De penningmeester mag alleen gebruik maken de gelden op de (zakelijke) rekening SPA onder de strikte voorwaarden
die de bank en SPA zijn overeengekomen. Deze voorwaarden omvatten o.a. :
- De Klant zal Mijn SNS Zakelijk uitsluitend voor eigen gebruik en uitsluitend voor dit doel aanwenden, en wel
volgens de door SNS ter zake gegeven aanwijzingen en binnen de door SNS gestelde voorwaarden en
limieten.
-

Mijn SNS Zakelijk is uitsluitend bestemd voor zakelijk gebruik. Het is de Klant niet toegestaan Mijn SNS
Zakelijk te gebruiken voor particuliere doeleinden. Onverminderd dit verbod hebben alle
betalingstransacties die via Mijn SNS Zakelijk plaatsvinden, te gelden - en mogen deze door SNS worden
gekwalificeerd - als een zakelijke betalingstransactie, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Mijn
SNS Zakelijk mag ook niet worden gebruikt voor doeleinden (waaronder betalingstransacties), die strijdig
(kunnen) zijn met wet- en regelgeving of die de integriteit of reputatie van SNS (kunnen) schaden. SNS
bepaalt zelf haar integriteitbeleid en blijft onverkort bevoegd dit te wijzigen of uit te breiden indien en
zodra zij dit voor haar reputatie en integriteit van belang vindt. Indien (al dan niet feitelijk) sprake is van
een dergelijk niet-toegestaan gebruik heeft SNS het recht de Overeenkomst te beëindigen en/of het
gebruik van Mijn SNS Zakelijk te beperken, op te schorten of te staken.

Artikel 12 lid 2 van de statuten geeft aan dat:
‘Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, ook niet tot het aangaan van overeenkomsten waarbij
de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt. Deze beperking van de bevoegdheid van het
bestuur kan aan derden worden tegengeworpen’.

