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Data fractievergaderingen

Een greep uit de activiteiten van Ronduit Open in oktober,
november en december. 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.
-

17 januari
31 januari

- 21 februari
- 7 maart

Stan Backus lijsttrekker Ronduit Open
Nadat eerder bestuur en fractie van Ronduit Open Stan Backus als lijsttrekker
hebben voorgedragen is in de Algemene Ledenvergadering unaniem de
kandidatenlijst vastgesteld voor deelname aan de verkiezingen van de
gemeenteraad van de gemeente Leudal op 21 maart 2018. Stan Backus is
daarmee verkozen tot lijsttrekker namens Ronduit Open. Samen met een team
van ervaren en nieuwe kandidaten zal Stan het verkiezingsprogramma vol
vertrouwen uitdragen. De lijst bestaat uit een aantal vertrouwde namen,
aangevuld met enkele nieuwe kandidaten. In de komende maanden zullen de
kandidaten zich voorstellen en het programma van Ronduit Open verder
toelichten. Met trots presenteren we de eerste tien namen:
1.
2.
3.
4.
5.

Stan Backus
Jordi Custers
Mathieu Wagemans
Gerry Teeuwen
Richard Verheul

6.
7.
8.
9.
10.

Mart Janssen
Berry Hermans
Evert Franzen
Ger Laemers
Baldwin Grabert

Zienswijze realisatieovereenkomst herinrichting N280-West
In de gemeenteraad was de verdere uitwerking van de plannen, de bijdrage van de gemeente en hoe die bijdrage
wordt besteed aan de orde. Ronduit Open hanteerde daarbij als uitgangspunt wat door de gedeputeerde Van der
Broeck indertijd is gesteld. Hij heeft aangegeven dat wanneer Leudal zou kiezen voor variant 5b de provincie
Limburg niet aanspreekbaar was voor allerlei wensen, zoals de entree van Baexem. Van der Broeck zei
daarentegen ook dat hij heel goed begreep dat de provincie zich soepel moest opstellen wanneer er voor 3C zou
worden gekozen en dat hij daarop ook aanspreekbaar was. In grote lijnen vindt Ronduit Open het resultaat van de
besprekingen en onderhandelingen er aardig uitziet. Denk aan de Bosstraat, de fietstunnels en de rotonde op de
Napoleonsweg bij Hornerheide die geheel door de provincie worden betaald. Er zijn drie punten waar we aandacht
voor hebben gevraagd:
1. De tweezijdige ontsluiting met tweerichtingsverkeer van de Hubert Cuijperslaan te Baexem. Het is zeer
ongewenst wanneer de bewoners van die weg en van de daaraan grenzende woonwijk vanaf de N280 via de
Stationstraat en Dorpstsraat naar huis moeten reizen. Dat betekent een extra belasting van deze hoofdweg binnen
Baexem terwijl het juist de bedoeling was deze weg te ontlasten. We vinden dus dat we vast moeten houden aan
een dubbele ontsluiting, dat wil zeggen tweerichtingsverkeer, bijvoorbeeld via een rotonde. Een amendement van
Ronduit Open met deze strekking werd door de gemeenteraad aangenomen.
2. De geluidsschermen bij Horn. Tijdens de informatiebijeenkomst in Baexem is ons enige tijd geleden verzekerd
dat er onafhankelijk onderzoek komt naar geluidsoverlast richting Horn en dat indien nodig de provincie
geluidswerende maatregel zal treffen. Ook dit punt is bij amendement door de gemeenteraad aangenomen.
3. De carpoolplaats nabij de A2. Het heeft ons verbaasd dat men niet van plan was die situatie te verbeteren. Bij
amendement is ook dit aandachtspunt meegenomen.
Thieu Wagemans / m.wagemans@leudal.nl
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Verkiezingsprogramma Ronduit Open
Naast de kandidatenlijst is in de Algemene Ledenvergadering van Ronduit Open ook het verkiezingsprogramma
voor de verkiezingen van de gemeenteraad van de gemeente Leudal op 21 maart 2018 vastgesteld. Een commissie,
samengesteld uit fractieleden en bestuursleden, heeft op basis van de beginselen en partijprogramma van Ronduit
Open een helder verkiezingsprogramma opgesteld. De normen en waarden waarvoor Ronduit Open staat zijn
uiteraard
herkenbaar
opgenomen.
Het
gehele
verkiezingsprogramma
is
in
te
zien
via
http://www.ronduitopen.nl/nl/actueel/item/940. Bestuur, leden en fractie van Ronduit Open hebben het volste
vertrouwen in zowel het verkiezingsprogramma en kandidatenlijst uitgesproken. We kijken uit naar de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.
De 10 speerpunten van het verkiezingsprogramma
1. Opkomen voor wat kwetsbaar is
-

-

-

Kwetsbare mensen. Niet iedereen is mondig of
in staat bijstand in te huren. Ook voor die
burgers komen wij op.
Kwetsbare natuur. Te vaak moet natuur wijken
voor andere economische belangen. Meer
evenwicht is van belang.
Kwetsbare cultuur. Behoud van onze identiteit
door steun aan actieve verenigingen.

2. Financiën
-

-

-

-

-

Gemeenteraad is kritisch en functioneert
onafhankelijk van college.
Aan achterkamertjespolitiek doen we niet mee.
Niet alleen problemen benoemen, ook
voorstellen voor verbetering geven.
Ombudswerk is een wezenlijke taak van een
raadslid.

-

Samen met bedrijven en bewoners in het
buitengebied
oplossingen
zoeken
om
leefbaarheid op niveau te houden.
Geen verdere verslechtering van woonklimaat,
werken aan verbetering.

-

-

-

-

Meer sociale huurwoningen.
Mogelijk maken dat jongeren en senioren
langer in eigen dorp, zeker in de kleine kernen,
kunnen blijven wonen.
Innovatieve ideeën dienen ondersteund te
worden.

Wie ondersteuning nodig heeft moet de kans
krijgen zo goed mogelijk in sociaal en
maatschappelijk opzicht mee te doen.
Gecombineerd zorgen en wonen dient verder
gestimuleerd te worden. Gemeente heeft daarin
een stimulerende en ook initiërende rol.
Armoedebeleid: menselijke maat in integratie in
arbeidsproces

9. Communicatie met kernen
-

-

5. Woningbouw
-

Ondernemers dienen bij lokale aanbestedingen
een faire kans te krijgen
We willen ondernemersinitiatieven, zoals ook in
het sociale domein, stimuleren op basis van
gemeenschappelijke doelstellingen en gelijkwaardigheid van partners.

8. Sociaal domein

4. Buitengebied verder in balans brengen
-

Bijdragen dat het rijke aanbod aan verenigingen
en accommodaties in stand blijft.
Stimuleren en ruimte bieden aan samenwerking
en initiatieven van onderop, voor ons de basis
voor behoud van leefbaarheid in alle kernen.
Geldt voor verenigingen, maar ook voor
individuele burgers.

7. Ondernemersbeleid en aanbestedingen

Ronduit Open staat voor een terughoudend
uitgavenbeleid. Geen geld naar prestige
projecten.
OZB verhoging voorkomen, tenzij strikt
noodzakelijk.

3. Rol raadsleden
-

6. Verenigingen en accommodaties

Communicatie, ook via Dorpsraden, is cruciaal
in de samenwerking tussen burgers en
gemeente.
Een goede en gerichte communicatie is de
basis, o.a. tijdige beantwoording vragen en tijdig
informeren.

10. Dienstverlening
-

-
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Dienstverlening
van
gemeente
(o.a.
beantwoording klachten) moet op orde zijn om
burgers en bedrijven goed van dienst te kunnen
zijn.
Menselijke maat als leidraad in dienstverlening.

Park Leudal-Oost
De gemeenteraad heeft een besluit genomen over een plan waar al jaren over gesproken wordt. De initiatiefnemers
zijn daar al die jaren het drukst mee geweest. We hebben waardering voor hun betrokkenheid, inzet,
doorzettingsvermogen en bestuurskracht. Ronduit Open vindt dat de initiatiefnemers een faire behandeling
verdienen, waar het met name in het begin van dit initiatief nogal aan ontbrak, zeker met betrekking tot het
verwachtingenmanagement. We spreken de hoop uit dat er in wederzijds vertrouwen aan de ontwikkeling van Park
Leudal-Oost verder wordt gewerkt. Ronduit Open heeft zich in haar besluitvorming laten leiden door de volgende
uitgangspunten:
1. Het is helder dat de verzameling aan accommodaties die we in Leudal hebben op langere termijn niet
houdbaar is. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig.
2. Tegelijkertijd wensen we geen geforceerde ontwikkeling. We wensen niet dat nieuwe projecten negatief
uitwerken naar andere bestaande accommodaties die nog in een behoefte voorzien. Dus geen nieuwe
accommodaties als daardoor burgers in andere kernen niet langer van hun accommodaties gebruik kunnen
maken.
3. Wij staan positief tegenover initiatieven waarbij verenigingen de handen ineen slaan. Daarbij moeten wel
de effecten naar andere kernen worden meegewogen. De open club gedachte spreekt ons zeer aan.
4. Eerder is ook gesteld dat nieuwe initiatieven moeten bijdrage aan de bezuinigingsdoelstelling die we
hebben.
Ronduit Open is het eens met de conclusie van het college dat de diverse oorspronkelijke varianten negatief worden
beoordeeld. We hebben waardering voor het feit dat vanuit Park Leudal-Oost een nieuwe variant is uitgewerkt, 2+.
We hebben twijfels over de vraag of hiermee wordt bijgedragen aan de bezuinigingsdoelstelling maar daar willen
we overheen stappen. Met een groot aantal elementen van deze nieuwe variant kunnen we instemmen. Dan gaat
het om renovatie voetbalvelden, realisering van gemeenschappelijke ruimtes voor ontmoeting, vergaderen en
horeca, de aanleg van een mountainbiketerrein, en het behoud van het zwembad en de tennisaccommodatie
wanneer deze zelfvoorzienend zijn.
Waar Ronduit Open niet mee heeft ingestemd is het onderdeel sporthal. Het gaat niet om verbouw van de bestaande
hal maar om volledige nieuwbouw. Uit de onderzoeken blijkt dat de bezetting van een nieuwe hal onvoldoende is
en dat de exploitatie dus een probleem gaat opleveren. Natuurlijk zou dat probleem kunnen worden ondervangen
wanneer verenigingen uit andere kernen ervoor kiezen de nieuwe hal te gaan gebruiken. Volleybalvereniging
Accretos uit Roggel en Neer is een voorbeeld. Maar voor het overige kan niet worden gesproken van een regionale
functie van de nieuwe sporthal. Bovendien wensen we niet gebruikers van bestaande accommodaties in omliggende
kernen te dwingen de overstap naar Neer te maken. Een vrijwillige basis vinden wij belangrijk. Bovendien zou dat
ook een vreemde stap zijn omdat we als gemeente de afgelopen jaren nog aardig wat geld hebben geïnvesteerd in
de binnensportaccommodaties in de omliggende kernen Horn, Nunhem, Roggel en Buggenum. Daarom heeft
Ronduit Open niet ingestemd met complete nieuwbouw van een grote moderne hal. Wel waren we bereid om
maximaal een half miljoen euro uit te trekken om de bestaande hal nog een aantal jaren in gebruik te houden. Het
park krijgt daardoor een meer outdoor-karakter, en dat vinden wij prima.
We hebben er alle vertrouwen in dat de open club gedachte nu kan worden doorontwikkeld en succesvol wordt.
Zelfs zonder de gebouwelijke aanpassingen is het nu ook succesvol gebleken. Die situatie kan veranderen wanneer
het gebruik van de accommodaties in de omliggende kleinere kernen gaat teruglopen en grote investeringen
noodzakelijk zijn. Dan kan overleg met de gebruikers van die accommodaties ertoe leiden dat de keuze wordt
gemaakt voor een nieuwe grote sporthal, inclusief de gewenste plaats van vestiging. We kiezen dus voor beweging
van onderop en niet voor door de gemeente afgedwongen sluiting van accommodaties. Wat de wielerbaan betreft
hebben we van de initiatiefnemers de zekerheid gevraagd en gekregen dat die kan worden gerealiseerd binnen het
terrein van Sportpark Leudal-Oost. Ook hebben we begrepen dat er een goede kans is op een provinciale bijdrage.
Onder die, voor ons erg belangrijke, condities stemmen we in met realisering van een wielerbaan.
Samengevat:
-

We zijn akkoord met 1 miljoen euro voor de diverse onderdelen van variant 2+.
We stemmen in met een aantal voorzieningen om de bestaande hal nog een aantal jaren te kunnen
gebruiken.
We staan positief tegenover realisering van een wielerbaan onder de genoemde condities.
We stemmen niet in met de bouw van een nieuwe sporthal omdat we niet overtuigd zijn van de noodzaak
op dit moment, en twijfels hebben rond de exploitatie.

Berry Hermans / b.hermans@leudal.nl
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Sociaal domein - De drie decentralisaties
Wmo - De hulp bij het huishouden kent drie categorieën, namelijk basis huishoudelijke hulp (kleine schoonmaak en
onderhoud), plusdiensten (grote schoonmaak) en licht begeleidende werkzaamheden ter ondersteuning van de
zelfredzaamheid. Deze hulp bij het huishouden is volgens een klanttevredenheidsonderzoek positief bevonden. De
informatievoorziening en communicatie blijven echter punten van aandacht. Een ‘schoon en leefbaar huis’ was volgens
de aanbieders niet altijd toereikend. Een aanvullende indicatie is soms nodig voor mensen met een bovenmatige
ondersteuningsbehoefte of met ernstige regie-problemen. Juist die eigen bijdrage veroorzaakt soms onvrede vanwege
de spanning die kan ontstaan tussen de wensen van de klant en de minst dure, adequate voorziening en de eigen
bijdrage die daaropvolgend verplicht is. Omdat we als Ronduit Open staan voor een goede zorg en ondersteuning van
onze burgers is soms het bijsturen naar een maatwerkaanpassing ondanks de eerdere inschatting van de beoordelend
ambtenaar noodzakelijk.
Jeugdzorg - De uitvoering van de Jeugdwet, één van de moeilijkste onderdelen van de 3D-operatie, heeft voor heel
wat hoofdbrekens gezorgd. Door de systematische vermindering van de rijksbijdragen ontstonden er grote tekorten.
Het is op dit moment zaak om de ervaringen uit de beginperiode te vertalen naar een systeem waarbij we zowel goede
zorg kunnen laten leveren door jeugdzorgaanbieders als tegelijkertijd efficiënt grip houden op dat wat we aan die zorg
moeten uitgeven. We hebben inmiddels ontdekt dat niet de controle op diensten en producten het effect van de
geleverde jeugdzorg garandeert, maar wel het afgesproken resultaat dat de gecontracteerde aanbieders zeggen te
kunnen leveren. Die insteek rijmt ook met onze overtuiging als Ronduit Open. We willen geen beleid dat er alleen op
papier goed uitziet, maar we willen daadwerkelijke resultaten boeken en die resultaten als basis voor de bekostiging
vastleggen. Tegelijkertijd spreken we met aanbieders in de eerste lijn, zoals het CJG/AMW, af dat ze én al voorafgaand
aan de mogelijke escalatie van een hulptraject hun inzet plegen vanuit een voor iedereen toegankelijk aanbod, én een
volg-systeem organiseren waarmee ook in een opgeschaalde zorg de inzet van zorgaanbieders gevolgd kan worden
en tijdig aan de noodzakelijke afschaling kan worden bijgedragen. In deze coalitieperiode hebben we prioriteit gegeven
aan een samenwerkingsconvenant met Weert en Nederweert waarin we vereveningsafspraken hebben gemaakt op
het gebied van de Wmo en de Jeugdzorg. We kiezen voor principiële ombuigingen die het mogelijk maken scherper te
monitoren op de inzet van de jeugdzorg. We laten ons ten aanzien van de politieke context van onze aanpak leiden
door een innig contact met de burgers die de consument zijn van de zorg die via het gemeentelijk beleid geleverd wordt.
In dat verband zijn de contacten met de zgn. ouderpanels belangrijk en wegen de adviezen van de Raad voor het
Sociaal Domein zwaar mee.
Participatie - We hebben als gemeente de plicht om mensen die vanwege verstandelijke, fysieke of psychische
belemmeringen niet volwaardig kunnen functioneren op de arbeidsmarkt desondanks te begeleiden naar een
arbeidsinzet waardoor en waarin ze sociaal en maatschappelijk gezien hun plaats vinden. De oude sociale werkplaats
werd omgebouwd naar een nieuw mensontwikkelbedrijf. In onze coalitie-periode maakten we mee dat de beide
bedrijven in onze regio, Westrom en de Risse, met elkaar in gesprek raakten met als doel te komen tot een fusie. De
fusie ketste, zeer tot veler verdriet, af. Persoonlijke motieven bleken belangrijker dan een gemeenschappelijke
opdracht. Met het opzeggen van de samenwerking in PrioVerve en het opnieuw inzetten van mensen onder eigen
verantwoordelijkheid creëren we kansen om werk opnieuw in te richten en mensen dicht in de eigen omgeving te
plaatsen. Als Ronduit Open hebben we ons voorgenomen scherp te letten op de gemeentelijke uitgaven. Zo worden
de kosten voor de Westrom reeds gebaseerd op daadwerkelijk ingezette fte’ers, in plaats van op het inwoneraantal van
Leudal. Voorts speelt nog steeds het ieder jaar afnemende bedrag dat we uit de rijksmiddelen ontvangen voor deze
functie. Een maatregel die elk wsw-bedrijf opzadelt met aanzienlijke tekorten.
Wethouder Richard Verheul / r.verheul@leudal.nl
Beleids- en actieplan ‘Integratie van asielzoekers en vergunninghouders’
Inburgeren is van groot belang en dat wil zeggen dat men onder andere de taal leert, de normen en waarden leert, dat
kinderen naar school gaan, volwassenen aan het werken gaan etc. Dit laatste vraagt actief werken van
Vluchtelingenwerk en hun samenwerking met het UWV, uitzendbureau's, onderwijsinstellingen, gemeente,
sportverenigingen, etc. Het zou goed zijn wanneer de wethouder met duidelijke rapportages komt, waarin de resultaten
van gemeentelijke beleid en Vluchtelingenwerk gerapporteerd worden.
Ronduit Open constateert dat Vluchtelingenwerk als organisatie regelmatig projecten indient bij de overheid en daar
gelden voor ontvangt. De daaraan verbonden activiteiten worden echter door vrijwilligers uitgevoerd. Tegelijkertijd
communiceert de gemeente vrijwel uitsluitend met de professionele krachten van Vluchtelingenwerk. De een betaalt
de ander terwijl vrijwilligers aan de zijlijn staan maar wel het feitelijke werk doen. Dat moet anders. Er is jarenlang vanuit
de gemeente wel over vrijwilligers gepraat maar niet met vrijwilligers. Verder is het prima dat mensen met een status
actief worden ingeschakeld in werkprocessen. Dat is gunstig voor de integratie en vormt een goede basis om later aan
het werk te komen.
Berry Hermans / b.hermans@leudal.nl
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Pinautomaat Ell
In april 2017 vond er een plofkraak plaats op de
pinautomaat in Ell waarbij deze buiten gebruik
raakte en de muur van de pas opgeleverde
BMV Ell flink werd beschadigd. Inmiddels zijn
we een half jaar verder en is er op het oog geen
voortgang geboekt, ondanks dat het belang van
de pinautomaat in mei al dankzij een online
petitie duidelijk werd aangetoond. Ronduit
Open stelde verschillende vragen hierover aan
het college. Het antwoord was als volgt.
“Na de plofkraak heeft de Rabobank direct het
belang van een pinautomaat in Ell aangegeven.
Men is dan ook direct in onderhandeling
gegaan met de gemeente om te onderzoeken
of een pinautomaat in een andere vorm
mogelijk is. Vanuit de gemeente is richting de
Rabobank aangegeven dat er een duidelijke
voorkeur is/was om de pinautomaat terug te
plaatsen in de BMV Ell. Hierover heeft overleg
plaatsgevonden met de Rabobank wat niet tot
het gewenste resultaat heeft geleid. De
Rabobank volgt momenteel hun landelijke
beleid waardoor het niet meer mogelijk is dat de
pinautomaat teruggeplaatst wordt in het
gebouw. Deze gesprekken hebben drie
maanden geduurd. De Rabobank heeft
inmiddels gekozen voor een vrijstaande unit
(geldkiosk) op het Scheijmansplein, waarvoor
een uitgebreide procedure nodig is bij de
vergunningaanvraag. Op dit moment wordt in
overleg bekeken of via een tijdelijke vergunning
de automaat eerder terug geplaatst kan
worden”.
Met betrekking tot het herstel van de muur van
BMV Ell moest eerst duidelijk zijn dat de
pinautomaat niet meer terug kwam in het
gebouw en werd de schade aan het gebouw
onderzocht. Eind november is begonnen met
het herstel van de muur.
Jordi Custers / j.custers@leudal.nl
Begroting en Algemene Beschouwingen
Dinsdag 7 november vond de begrotingsvergadering plaats. Hierin werd de begroting
2018-2022 besproken en spraken alle fracties
hun algemene beschouwing uit. Voor de
volledige algemene beschouwing van Ronduit
Open verwijzen we naar de volgende link:
http://www.ronduitopen.nl/nl/standpuntendossiers/item/937
Jordi Custers / j.custers@leudal.nl

Samenwerkingsverbanden - Onderzoeksrapport governance
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Ronduit Open deelt de resultaten en aanbevelingen van het
onderzoeksrapport van diverse rekenkamers met betrekking tot
de governance van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
Gemeenteraden willen meer grip op de geleverde prestaties die
er tegenover de gemeentelijke bijdragen staan. Van belang is dat
inzicht wordt gekregen in wat wettelijke en bovenwettelijke
taken/ambities zijn, en of de nieuwe bestuursstructuur wel
passend is. Het rapport bevat een vijftal aanbevelingen waarvan
we aanbeveling drie willen aanhalen omdat dit voor de
gemeenteraden een belangrijke verbetering van haar positie
betekent. Deze aanbeveling luidt "Bestuurders breng
gemeenteraadsleden in positie om te sturen". Het voorstel om
gemeenteraadsleden bij het maken van keuzes te betrekken door
een regie groep te vormen kunnen we ondersteunen. Maar de
grote vraag op dit moment is wat er in de praktijk van terecht zal
komen, aangezien de "aard van taken en rol van de gemeenteraden de invulling van aanbeveling 1 en 2 beperkt", namelijk het
centraal stellen van de regionale opgave en het zijn van proactief
en creatief raadslid. Daarnaast moeten we af van het argument
van overstemd worden binnen het dagelijks bestuur wanneer er
vanuit de gemeenteraad cijfers of feiten worden aangereikt die
een beoordeling door het dagelijks bestuur verdienen.
Gerry Teeuwen / g.teeuwen@leudal.nl
Samenwerkingsverbanden - Begrotingswijziging BsGW
Deze begrotingswijziging is het gevolg van het oplopen van
proceskosten die de BsGW moet betalen doordat zij gerechtelijke
procedures verliezen omdat de Woz taxaties niet blijken te
kloppen. De BsGW wijst de beschuldigende vinger naar de
bureau’s die, in hun ogen, te pas en te onpas bezwaar maken, en
dus nog gelijk krijgen ook. Dit is natuurlijk slechts een kant van het
verhaal. Uit publicaties blijkt dat de interne organisatie van de
BsGW niet klopt, en dat taxaties van achter een bureau worden
gedaan. De focus lag op groei van de organisatie, en personeel,
wel of niet bekwaam, verplicht moest worden overgenomen van
deelnemende gemeentes.
Hoe vaak moeten wij in deze gemeente nog dezelfde discussie
voeren over de verbonden partijen? Weer blijkt dat door beloftes
tot efficiencyverbetering, en te halen bezuinigingen, men weer
een organisatie kan optuigen, die de gemeenteraden buiten spel
zetten en men kan doen en laten wat men wil. Iedereen wijst naar
elkaar als het niet goed gaat. Niemand is meer verantwoordelijk,
omdat meerderheidsbeslissingen in de dagelijkse besturen
worden aangenomen, zonder dat daar nog overleg voor nodig is.
We kunnen als gemeenteraad zienswijzes indienen tot we een
ons wegen, maar daar is men doof en blind voor.
Ronduit Open heeft dan ook niet ingestemd met de
begrotingswijziging, om zo een duidelijk signaal af te geven dat
het afgelopen moet zijn met dit soort praktijken.
Berry Hermans / b.hermans@leudal.nl
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Inpassing kademuur Neer opeens niet meer
belangrijk

Lokaal industrieel geurbeleid en landschappelijke
inpassing bedrijventerrein Zevenellen te Haelen

Voor Ronduit Open is het onbegrijpelijk dat bijna alle
andere raadsfracties haar initiaitiefraadsvoorstel
over de kademuur in Neer niet wilde bespreken
tijdens de laatste raadsvergadering van de
gemeente Leudal. Tot voorkort gebruikte alle
raadsfracties grote woorden om uiting te geven aan
de terechte zorgen van omwonende. Eerder is er
door de raad zelf een bedrag van €200.000,opgenomen in de begroting en kreeg de wethouder
de opdracht om met het waterschap te gaan praten
over een betere inpassing van de kademuur.

Zevenellen nabij Haelen en Buggenum, een grotendeels
leegstaand industrieterrein met hoge milieucategorieën, de
ingrediënten voor ongerustheid bij omwonende. Voor een
nieuwe invulling van dit bedrijventerrein zijn mooie plannen
gemaakt. Het zou een verzamelgebied worden voor
innovatieve, niet overlastgevende industrie, biobased
genaamd. Daar waren veel mensen in de omgeving en ook
wij als Ronduit Open enthousiast over. Echter de praktijk is
dat het uiterst lastig blijkt om geïnteresseerde bedrijven te
vinden. Bedrijven die zich wel melden willen zich er bezig
gaan houden met traditionele mestverwerking. In de
gemeenteraad werd een voorstel aangenomen om op een
interactieve manier met de omgeving te komen tot een
lokaal industrieel geurbeleid. Ronduit Open heeft daar, net
als de rest van de gemeenteraad, mee ingestemd. Wij
verwachten echter wel van het college dat burgers en
andere belanghebbende ook objectief in staat worden
gesteld om een bijdrage te leveren. Immers het betreft hier
uiterst ingewikkelde en complexe materie. Op papier lijkt
het al snel heel wat, terwijl de praktijk vaak weerbarstig is.

Omwonende van de kademuur in Neer (Hanssum),
die om reden van hoogwaterveiligheid verhoogd
moet worden, maken zich zorgen dat ze in de
toekomst tegen een hoge betonwand moeten
aankijken. Ook is een betonwand op die locatie niet
wenselijk in het kader van de toerisme en recreatie.
Een verhoging met glas zou de oplossing zijn, zo
vonden raadsfracties eerder. Onlangs rapporteerde
de wethouder over het onderhandelingsresultaat
met het waterschap. Als de gemeente Leudal de
€200.000,- bijdraagt kan er 25 meter extra glas
worden gerealiseerd op dat deel van de kade
waarachter de weg niet verhoogd wordt. Langs de
rest van de kade wordt de weg verhoogd waardoor
het uitzicht gehandhaafd blijft.
In de raadsvergadering van november diende D66
en Leudal Sociaal een onrealistisch voorstel in om
opnieuw te gaan onderhandelen met het
waterschap. Beide partijen meende dat de
berekeningssystemantieke van het waterschap
onderhandelbaar zijn, terwijl dit in de praktijk
landelijk vastgestelde normen zijn. Uiteindelijk
trokken beide partijen hun voorstel in. Het gevolg
was dat er geen besluit over de inpassing van de
kademuur werd genomen. Deze gang van zaken kan
voor wat betreft Ronduit Open niet. Er zijn
gedurende de afgelopen maanden nadrukkelijk
verwachtingen gewekt richting de omwonenden van
de kademuur. Daarnaast is er dus geld beschikbaar
en ligt er een concreet onderhandelingsresultaat met
het waterschap. Een merendeel van de
gemeenteraad wenste blijkbaar geen publieke
verantwoording af te leggen in de gemeenteraad. De
politiek heeft daarmee de omwonenden niet serieus
genomen. Ronduit Open had graag gezien dat het
onderhandelingsresultaat met het waterschap
gerealiseerd was.

Uitkomst van het geheel zou moeten zijn dat de terechte
zorgen van omwonenden worden weggenomen. Specifiek
beleid voor Zevenellen zorgt ervoor dat de cumulatie ter
plekke beperkt kan worden. Als de in het beleid geboden
ruimte qua geur bereikt is kunnen er vervolgens geen
andere bedrijven meer bijkomen die uitstoot hebben. Vol is
vol. Dit zorgt voor helderheid over wat er op Zevenellen
kan en niet kan en wanneer de grenzen bereikt worden en
wat daar dan de effecten van zijn op de omgeving. Strikte
handhaving hierbij is noodzakelijk. Bij amendement werd
door de gemeenteraad unaniem besloten om de
wenselijkheid van realisering van een robuuste groenzone
te bevestigen. In het verleden zijn hier meermaals
toezeggingen over gedaan. Deze bufferzone is niet alleen
gewenst als landschappelijk element, maar ook om
overlast te beperken. Realisering moet niet pas over een
paar jaar plaatsvinden wanneer onderdelen van het
bestemmingsplan al zijn gerealiseerd. Bij een snelle
realisering kunnen zo terechte zorgen bij burgers worden
weggenomen.
Tiemen Brouwer / t.brouwer@leudal.nl
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Sociaal domein - Het armoede- en minimabeleid
In ons armoede- en minimabeleid komen zaken samen die ook afzonderlijk te benoemen zijn vanuit de Wmo, de
Jeugdwet en de Participatiewet. We hebben een armoede- en minimabeleid waarmee we proberen de
vangnetfunctie die een gemeente heeft zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven. In dat beleid komen een aantal
zaken samen waar we als fractie Ronduit Open voor staan: We vinden dat iedereen die kan werken ook moet
werken, betaald, vrijwillig of als tegenprestatie voor een uitkering. Wie deze inzet weigert, tenzij er sprake is van een
mogelijk verstandelijke, fysieke of psychische belemmering, krijgt te maken met stopzetting van de uitkering.
Tegelijkertijd gaan we de strijd aan met kinderarmoede. We vinden, omdat de gevolgen van armoede vaak van
generatie op generatie doorgegeven worden, dat we ieder kind de beste ontwikkelingskansen moeten geven, en dat
het moet kunnen sporten en van kunst en cultuur moet kunnen genieten door daadwerkelijke deelname. De
mogelijkheden daartoe hebben we, naast de inzet van diverse algemene projectsubsidies, getracht te vinden door
financiële ondersteuning van de Stichting Leergeld, het Sportfonds en het Cultuurfonds. In deze coalitieperiode
proberen we met een bijgesteld beleid deze hernieuwde visie op het armoede- en minimabeleid te actualiseren.
Ronduit Open heeft een paar aandachtspunten met betrekking tot de uitwerking in de praktijk. Zo wordt er door
vertegenwoordigers en organisaties veel overlegd over armoede, maar het overleg met de mensen die het betreft is
nog niet goed genoeg. Mensen die in armoede zitten maken lang niet allemaal en altijd gebruik van de beschikbare
instrumenten. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Ronduit Open ondersteunt van harte het streven om een
vertrouwenspersoon aan te stellen. Ook vragen we aandacht voor het feit dat er statushouders zijn die in eigen land
een goede opleiding hebben genoten maar die hier een aanvullende opleiding moeten volgen om hun diploma’s
erkend te krijgen. Als die mensen zeer gemotiveerd zijn een noodzakelijke opleiding te volgen moet je die de
mogelijkheid geven om blijvend uit de armoedesituatie te komen. Daarnaast vraagt Ronduit Open aandacht voor
communicatie in begrijpelijke taal. Ook op dat terrein is nog aanzienlijke verbetering mogelijk. Natuurlijk moet de
inhoud van brieven ook juridisch kloppen maar de mensen over wie we hier praten hebben doorgaans geen rechten
gestudeerd. In het geval van schuldhulpverlening is er vaak sprake van een te lange procedure die moet worden
gevolgd wanneer iemand in een schuldsituatie terecht is gekomen. Dat duurt maanden met als risico dat door boetes
en inningskosten de schulden nog verder oplopen terwijl het juist de bedoeling is het schuldenprobleem op te lossen.
Wethouder Richard Verheul / r.verheul@leudal.nl & Thieu Wagemans / m.wagemans@leudal.nl
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