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Data fractievergaderingen

Een greep uit de activiteiten van Ronduit Open in
september en oktober. Mocht u vragen hebben over de
inhoud van deze nieuwsbrief of erop willen reageren,
benader dan de woordvoerder van het onderwerp. Volg
Ronduit Open verder via media als leudal.nieuws.nl, 3ML,
1Leudal, de website, de youtube- en facebookpagina van
Ronduit Open.

Op woensdagavonden op het
gemeentehuis (1e verdieping – Ja-woord)
om 19:30.
-

18 oktober
1 november
8 november

- 22 november
- 6 december

Voorgedragen lijsttrekker Stan Backus: Wat vliegt de tijd!
Het lijkt misschien nog ver weg, maar over een paar maanden zijn er alweer gemeenteraadsverkiezingen.
Dat betekent voor mij het einde van een eerste zeer bewogen raadsperiode. Toen ik me vier jaar geleden
voor de eerste keer kandidaat stelde voor Ronduit Open was dat met de intentie om langzaamaan te
groeien. Gezien mijn plek, nr. 12, was het idee om eerst als commissielid aan de slag te gaan en in een
volgende periode als raadslid. Maar wat is het anders gelopen! Met ruim 200 stemmen werd ik
rechtstreeks in de raad gekozen en door de fractie voorgedragen als plaatsvervangend fractievoorzitter.
Toen Joerie mij op een avond belde met de mededeling dat hij burgemeester zou worden werd het
plaatsvervangend omgezet in het fractievoorzitterschap. Volgens mij speelde dit allemaal amper een half
jaar na de verkiezingen van 2014.
Toch kijk ik met een goed gevoel terug op die turbulente periode. Het ging snel, maar het gaf ook heel
veel voldoening. We werkten als fractie hard om datgene te bereiken waar we door de inwoners van
Leudal voor waren gekozen. En ja we hadden veel kritiek op hoe zaken liepen in Leudal. En dat hebben
we ook gezegd. Achteraf bezien was ik misschien af en toe té fel, maar dat zit ook een beetje in het
karakter. Ons optreden, samen met andere oppositiepartijen, leidde tot de val van de toenmalige coalitie.
Wij hebben als Ronduit Open toen onze verantwoordelijkheid genomen. Als je kritiek hebt moet je ook
kunnen aangeven hoe het beter kan. Samen met Richard Verheul ben ik als wethouder voorgedragen
om het door Samen Verder en Ronduit Open gesloten akkoord uit te voeren. En laat ik één ding klip en
klaar zeggen. Die samenwerking met al mijn collega’s heb ik als uiterst prettig ervaren. Open, inhoudelijk,
kritisch, mekaar wat gunnen en constructief. En die houding binnen ons college heeft er ook toe kunnen
leiden dat we met z’n allen op een aantal pijnpunten écht stappen hebben kunnen zetten, zoals we dat
ook met mekaar hadden afgesproken. Met name op het punt van de aansturing van de organisatie. Dat
was niet makkelijk maar dat gaat ons nu wel lukken.
En ja, het kan altijd beter. Maar ik ben er best een beetje trots op dat we dit met Ronduit Open (in
gezamenlijkheid met onze coalitiepartner Samen Verder) voor mekaar hebben gekregen. Mensen vragen
me wel eens: “En hoe nu verder na de volgende raadsverkiezingen? Het gaat toch prima zo?” En dat
klopt. Het gaat ook prima, maar we hebben in Leudal nog een lange weg te gaan en in maart 2018 is
eerst de kiezer aan zet.
Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan de fractie (in de allerbreedste zin) en ook aan het bestuur in hun
unanieme oordeel om mij in de komende ledenvergadering voor te dragen als lijsttrekker van Ronduit
Open. Ook daar ben ik best een beetje trots op.
Stan Backus
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Joerie Minses aan het woord
Beste lezers van deze Nieuwsbrief, op 15 november 2017 ben ik drie jaar burgemeester van Alphen-Chaam
en is het inmiddels ook drie jaar geleden dat ik de Leudalse politiek heb verlaten. Op de vraag hoe het met
me gaat kan ik antwoorden met een volmondig: “hartstikke goed!” Het burgemeesterschap bevalt me
uitstekend. Ik heb mijn draai in het Brabantse land snel gevonden.
Alphen-Chaam is een mooie, groene, uitgestrekte plattelandsgemeente, waar naast de landbouw ook de
toerisme- en recreatiesector sterk ontwikkeld is. Alphen-Chaam heeft ruim 10.000 inwoners, die wonen in
de kernen Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC. Daarnaast is er een uitgestrekt
buitengebied. De gemeente bestrijkt een grondgebied van bijna 10.000 ha. Het eerste jaar heb ik bijna
dagelijks op en neer gereisd tussen Kelpen-Oler en Alphen-Chaam. Gelukkig hebben we onze woning aan
de Oranjestraat uiteindelijk toch nog relatief snel kunnen verkopen. Inmiddels wonen we bijna 2 jaar in
Chaam. En zoals jullie wellicht weten is op 30 mei 2016 onze dochter Daantje geboren. Naast burgervader
dus ook vader. Een hele verantwoordelijkheid! We voelen ons met z’n drietjes prima thuis in Alphen-Chaam.
Net als Leudal viert ook de gemeente Alphen-Chaam dit jaar een jubileum. De gemeente bestaat namelijk
20 jaar. We vieren dat op een bescheiden en gepaste manier met ‘burgeravonden’ in onze dorpskernen
(ideetje overgenomen van de voormalige gemeente Heythuysen). Tijdens deze avonden willen we samen
met onze inwoners stil staan bij wat we in de afgelopen 20 jaar hebben bereikt, maar ook horen wat nog
beter kan.
Ongetwijfeld de grootste opgave voor de komende tijd blijft de ambtelijke fusie. Per 1 januari 2016 is er
sprake van één gezamenlijk ambtelijk apparaat voor de gemeenten Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en
Baarle-Nassau. Het samenvoegen van drie ambtelijke organisaties tot één gemeenschappelijk ambtelijk
apparaat dat werkt voor drie zelfstandige gemeenten is natuurlijk geen eenvoudige opgave. De ergste
kinderziektes liggen gelukkig alweer even achter ons. Ook hier maken we ons langzaam maar zeker op voor
de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. In 2002, 2006, 2010 en 2014 deed ik zelf mee aan de
verkiezingen. Het zal voor mij dus even wennen zijn. Niet meer op een kieslijst, niet meer flyeren, geen
verkiezingsdebatten meer. Als burgemeester volg je de lokale verkiezingsstrijd toch wat meer op afstand en
heb je vooral een rol als het gaat om het bewaken van een goed en eerlijk verloop van het democratische
verkiezingsproces.
Na 3 jaar burgemeesterschap kan ik met recht concluderen dat mijn jaren bij Ronduit Open een prima
leerschool zijn geweest. Met veel plezier kijk ik op die periode terug. Ik ben er bijzonder trots op dat ik een
van de weinige burgemeesters in Nederland ben die vanuit een lokale partij burgemeester is geworden. Dat
is helaas nog steeds niet zo vanzelfsprekend. Ik hoop echt dat dat aantal verder zal toenemen, want ik ben
er van overtuigd dat er ook bij lokale partijen heel veel potentieel burgemeesterstalent aanwezig is.
Ik hoop jullie allemaal een keer te zien in Alphen-Chaam! Een hartelijke groet vanuit Brabant!
Joerie Minses
Gebiedsontwikkeling Wijnaerden
Zoals Ronduit Open ook bij vorige besprekingen in de gemeenteraad heeft gesteld is de grootschalige
ontgrinding in het Buggenummerveld niet primair bedoeld voor de verlaging van de hoogwaterstand maar
om de ontgrinding van Meeuwissenhof in Kessel-Eik voor ontgrinder Kuypers Kessel rendabel te maken.
Die kleinschalige ontgrinding in Kessel-Eik levert relatief gezien een veel grotere verlaging van de
hoogwaterstand op dan de grootschalige ontgrinding in het Buggenummerveld. Dus voor de verlaging van
de hoogwaterstand is de grootschalige ontgrinding in het Buggenummerveld niet nodig. Met andere
woorden, er wordt 25ha open akkerbouwlandschap tussen Neer en Buggenum opgeofferd om daarmee de
kleinschalige ontgrinding in Kessel-Eik te financieren, en dus niet primair om de hoogwaterstand te verlagen.
Dat moet dan ook duidelijk tegen burgers in Buggenum en Neer en tegen natuurorganisaties worden gezegd.
Een meerderheid van de gemeenteraad vond dit prima en stemde voor. Ronduit Open was uiteraard tegen.
Thieu Wagemans / 26-09-2017

2

Moties OML

AZC Baexem

Ronduit Open heeft in de raadsvergadering van september drie moties
ingediend met betrekking tot de OML.

Op 15 september berichtte De Limburger over de grote
overlast van asielzoekers in het AZC te Baexem. Veelal
gaat het hierbij om fysiek en verbaal geweld. Dit zou
blijken uit cijfers van het COA, dat de Limburger na een
beroep op de WOB in handen kreeg. Asielzoekers
worden in deze gevallen tijdelijk uit het AZC gezet. Het is
niet bekend waar ze in deze periode verblijven en wie
verantwoordelijk voor ze is.

De eerste motie heeft betrekking op de
afkoopsom van voormalig directeur
Scheurs. We willen daarmee aangeven
dat we het ongewenst en ongepast
vinden dat wanneer een dienstverband
wordt beëindigd vanwege de uitkomst
van een strafrechtelijke procedure dit
geen basis mag zijn voor betaling van een
afkoopsom, van welke omvang dan ook.
De tweede motie spreekt uit dat een
verhoging van de beloning van de
commissarissen misplaatst is. Het gaat
hier om een BV die in een politieke en
publieke context tot stand is gekomen en
de keuze voor een juridische rechtsvorm
van een BV dient geen ruimte te bieden
voor praktijken die in het bedrijfsleven
weliswaar vaker voorkomen maar die
binnen de overheidssfeer ongewenst zijn.
De omvang van de werkzaamheden bij
een toch betrekkelijk geringe onderneming als OML rechtvaardigt een
verhoging van de beloning in onze ogen
niet.
Op de derde plaats hebben we in een
motie vastgelegd dat met betrekking tot
politiek relevante zaken het afspreken
van geheimhouding ongewenst is.
Daardoor wordt besluitvorming over
politiek relevante zaken aan het politieke
oordeel onttrokken. Dat kan en mag niet.
Dan kan er geen verantwoording worden
afgelegd
over
besteding
van
gemeenschapsgeld.

Ronduit
Open
vroeg
aan
portefeuillehouder
burgemeester Verhoeven waarom de gemeenteraad van
Leudal hierover niet actief is geïnformeerd. De informatie
is immers pas beschikbaar gekomen door een beroep te
doen op de Wet Openbaarheid Bestuur. Dat komt te vaak
voor in Leudal en getuigt niet van een open houding naar
buiten. We herinneren hierbij ook aan de afspraken die
bij de komst van het AZC zijn gemaakt over
aanwezigheid en bereikbaarheid van de politie wanneer
bewoners aanleiding geven tot overlast buiten het AZC.
Daar komt te weinig van terecht, bijvoorbeeld wanneer
ondernemers daarmee worden geconfronteerd. De
uitkomsten van het recente Imago-onderzoek zouden
juist een aansporing moeten zijn tot een opener houding.
Problemen los je niet op door ze voor de buitenwereld
verborgen te houden. De portefeuillehouder heeft laten
weten dat een actieve informatievoorziening niet nodig
zou zijn geweest omdat er vanwege het lik op stuk beleid
nagenoeg geen sprake was van overlast. Daarnaast was
het in veel gevallen niet noodzakelijk om de politie in te
schakelen omdat de incidenten door de medewerkers
van COA zijn opgelost.
Berry Hermans / 18-09-2017

Helaas wilde een meerderheid van de
gemeenteraad bovenstaande moties niet
steunen, waardoor er vanuit politiek
Leudal geen krachtig signaal is uitgegaan
richting de OML.
Thieu Wagemans / 26-09-2017
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Bedrijveninvesteringszone Heythuysen

Windmolenparken

Ronduit Open is om drie redenen niet akkoord gegaan
met de verordening bedrijveninvesteringszone winkelgebied Heythuysen.

Ronduit Open staat positief tegenover
alternatieve
energiebronnen
zoals
windenergie. Op deze manier kunnen we
opkomen voor het kwetsbare, namelijk onze
natuur. Het plaatsen van windmolens zullen
wij kritisch beoordelen. Belangrijk voor ons
is dat de windmolens van meerwaarde zijn
en niet leiden tot schade aan natuur, milieu,
landschap, woongenot, bedrijfsuitoefening,
recreatie, ect. Gedegen onderzoek zal daar
uitsluitsel over moeten geven. Ook willen wij
inzicht hebben in de levensvatbaarheid (ook
op de langere termijn) en de exploitatie van
de initiatieven. Ronduit Open gaat er dus
vanuit dat er onder andere een uitgebreid
MER-onderzoek wordt gedaan. Vanaf het
eerste moment zullen de belangen en
zorgen van de omgeving mee moeten
worden genomen door het college.

Ten eerste heeft de ondernemersvereniging VZOH ons
door een proefdraagvlakmeting willen laten geloven dat
95% van de ondernemers binnen het gebied waar de
bedrijveninvesteringszone moet gaan plaatsvinden voor
zou zijn. Was dit werkelijk zo geweest dan hadden wij
geen enkele reden gehad om hier op tegen te zijn. Echter
bij navraag heeft de gemeente ons de volgende cijfers
aangereikt, die een ander verhaal vertellen. 79
Ondernemers hadden kunnen stemmen, of op een
vergadering of schriftelijk. Tijdens de vergadering waren
23 ondernemers aanwezig en 22 stemden voor, 16
voorstemmen zijn schriftelijk ingediend, en dat betekent
dat 41 ondernemers geen stem hebben uitgebracht of
tegen hebben gestemd.
Ten tweede is uit het imago-onderzoek, dat de gemeente
heeft laten uitvoeren, gebleken dat het lijkt of de kern
Heythuysen voorgetrokken wordt ten opzichte van andere
kernen. De term “Alles geit nao Heytse” hebben wij vaker
gehoord. Ronduit Open heeft altijd het standpunt gehad
om vooral te focussen op de kleine(re) kernen om daar
het voorzieningenniveau op peil te proberen te houden.
Een centrumkern zoals Heythuysen heeft deze extra
aandacht niet zo nodig. Het is dan ook moeilijk uit te
leggen, dat de gemeente een geldbedrag beschikbaar
stelt als de BIZ een feit wordt, de VZOH is en blijft een
vereniging die net als alle andere vereniging in Leudal via
de subsidieverordening kan proberen om ondersteuning
te krijgen voor activiteiten.
Tot slot is Ronduit Open tegen belastingverhogingen
zonder aangetoonde noodzaak, wij hebben er dan ook
grote moeite mee dat wij ons als raad laten gebruiken om
extra belastingen te innen, weliswaar in een beperkt
gebied, en wat daarna aan een vereniging wordt
overgeboekt. Het blijft een vreemde kwestie dat het
blijkbaar niet mogelijk is om meer leden voor zich te
winnen, en dan maar via een verplichte jaarlijkse bijdrage
deze niet-leden dwingt om te betalen voor activiteiten
waar men echt niet allemaal op zit te wachten.
Ronduit Open steunde in de raadsvergadering het
amendement van D66 om niet in te stemmen met een
structurele subsidie voor de VZOH. Helaas werd dit
amendement door een meerderheid niet aangenomen,
waardoor de VZOH aanspraak kan maken op een
structurele
subsidie,
terwijl
er
onlangs
een
subsidieverordening is afgesloten waarbij het accent ligt
op eenmalige/incidentele subsidies.
Berry Hermans / 26-09-2017

Wat Ronduit Open betreft zou Leudal niet
zonder enig weerwoord met akkoord
moeten gaan met initiatieven om zo de
provinciale opgave te realiseren. Ook op
andere plekken in Limburg zal wat moeten
gebeuren en een kritische beoordeling is
dus mede daarom nodig.
Tiemen Brouwer / 26-09-2017
Mariabosch Samen Zorgen Huis
Ronduit Open stelde voor de zomer vragen
over de realisatieovereenkomst met
betrekking tot de herontwikkeling van
Mariabosch te Baexem. De realisatieovereenkomst Herontwikkeling kloosterrein
Mariabosch te Baexem is het document
waar de verplichtingen van partijen zijn
vastgelegd met als doel het totale
plangebied kwalitatief en verantwoord te
ontwikkelen met als specifiek onderdeel het
bouwen van het Samen Zorgen Huis Leudal.
Het college liet ons verder weten dat er aan
alle (financiële) randvoorwaarden die de
gemeenteraad in september 2016 stelde
wordt voldaan. Daarnaast zijn er in de
realisatieovereenkomst bepalingen opgenomen zoals een ontsluiting van het totale
plangebied via de Lindelaan op de
Stationsstraat en een gefaseerde bouw,
waarbij het Samen Zorgen Huis voorrang
krijgt op het huidige kloostergebouw en de
te bouwen woningen.
Baldwin Grabert / 04-09-2017
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Bestemmingsplan ‘Vergroting bouwvlak Karreveld
10’ te Heibloem

Klachtenbehandeling en splitsing portefeuille
Personeel en Organisatie

De situatie is dat er een combinatie van bedrijven van
een en dezelfde ondernemer de afgelopen jaren steeds
verder is uitgebreid en de aard van de activiteiten is
veranderd. Er was tevens sprake van illegale
handelingen die vervolgens via legalisatie moesten
worden toegestaan. Dat heeft geleid tot een
concentratie van activiteiten in een beperkt gebied met
grote overlast voor omwonenden. Dat proces moet hoe
dan ook worden gestopt. Het illegaal bouwen met de
zekerheid dat het college de ontstane situatie toch wel
zou legaliseren moet stoppen. Illegaal bouwen loonde
omdat je daarmee vergunningen kon krijgen die je
mogelijk niet zou hebben gekregen als je de
voorgeschreven weg had gevolgd. Daar komt bij dat je
vervolgens jarenlang die legalisatieprocedure kon
vertragen en de illegale handelingen voortzetten met
als gevolg dat de gemeente ieder recht verspeelde om
handhavend op te treden.

In augustus deed Ronduit Open een aantal
voorstellen
tot
een
meer
objectieve
klachtenbehandeling van burgers, waarop door
het college afhoudend werd gereageerd.
Onafhankelijkheid
en
openbaarheid
zijn
basiswaarden om de verandering te bereiken die
dringend nodig is. Ook in het noodzakelijke
veranderingsproces zullen fouten worden
gemaakt zoals dat in iedere organisatie
plaatsvindt. Maar wees dan transparant, erken die
fouten en geef aan hoe getracht zal worden die
fouten voortaan te vermijden. Juist die
transparantie is nodig om het vertrouwen van
burgers te winnen. Ronduit Open geeft het college
met klem in overweging een faciliteit te scheppen
waarbij klachten extern worden beoordeeld en
klagers gelegenheid hebben hun ervaringen in
een vertrouwde omgeving op tafel te leggen.
Natuurlijk past daarin ook een weerwoord vanuit
de organisatie.

Met betrekking tot het raadsvoorstel zijn we positief dat
het college de voermenging niet wil toestaan. Dat
besluit steunen we omdat we geen zicht hebben op
negatieve gevolgen voor de omgeving. We hebben
ook geen bezwaar tegen een geringe uitbreiding van
het bouwvlak om de luchtwassers te legaliseren.
Natuurlijk roept ook dat de vraag op hoe die konden
worden gerealiseerd in strijd met het bestemmingsplan.
Wel vindt Ronduit Open dat de voorgestelde uitbreiding
van het bouwvlak geringer had moeten zijn dan
voorgesteld. Daarbij gaat het om het feit dat die
uitbreiding niet nodig is voor voedermenging aangezien
die activiteit niet wordt toegestaan. Ook vinden we dat
de mestsilo’s enkel en alleen mogen worden gebruikt
voor het opslaan van mest die afkomstig is van de
thans vergunde dieren op Karreveld 10. Aan realisering
van die mestsilo’s en uitbreiding van het bouwvlak
wilden we meewerken voor zover die uitbreiding niet
groter wordt dan zojuist aangegeven. Tot slot vinden
we dat er een harde afspraak zou moeten komen
tussen gemeente en de Vossengroep dat er ter plaatse
geen verdere uitbreiding meer zal plaatsvinden, noch
van het bouwvlak noch van het aantal dieren. Dat had
dan moeten gebeuren in een overeenkomst en de
totstandkoming van die overeenkomst beschouwen we
als een voorwaarde voor uitvoering van dit
raadsbesluit.
Het bovenstaande, verwoord in een viertal
amendementen, werd door een meerderheid van de
gemeenteraad afgewezen. Ronduit Open kon daardoor
niet instemmen met het raadsvoorstel.
Thieu Wagemans / 26-09-2017
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Daarnaast heeft het college besloten om de
portefeuille Organisatie bij de burgemeester weg
te halen. Ronduit Open vindt het een volstrekt
verkeerd signaal dat de burgemeester een positie
aan
de
zijlijn
inneemt
binnen
het
veranderingsproces waar de gemeente Leudal in
zit, een proces waar Ronduit Open erg blij mee is.
Eindelijk wordt het functioneren van de gemeente
Leudal breed aangepakt. Een belangrijke reden
waarom de opeenvolgende reorganisaties en
wisselingen binnen het management de
afgelopen tien jaar geen succes hebben gehad
was het gebrek aan verantwoordelijkheid en de
regerende vrijblijvendheid. Er werd geweigerd in
te grijpen terwijl de noodzaak daartoe voor ieder
helder was. Volstrekt onacceptabel gedrag werd
geaccepteerd. Dat verwijt treft overigens zeker
ook een meerderheid van de gemeenteraad, die
dit onderwerp als een taboe beschouwde.
Thieu Wagemans / 22-09-2017
Partijvoorzitter René Strijbosch vult aan. De
splitsing van de portefeuille Personeel en
Organisatie zal, mede door de onlosmakelijke
afhankelijkheid tussen personeel en organisatie,
uiteindelijk niet het gewenste resultaat hebben.
Hou de portefeuille in één hand, geef sturing en
leiding, stimuleer, motiveer, corrigeer, en ben,
samen met wethouders, raadsleden, managers en
medewerkers, trots op de resultaten en de
verantwoording die u er vervolgens over kunt
afleggen.

