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Een greep uit de activiteiten van Ronduit Open in
het tweede kwartaal van 2019. 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
www.facebook.com/ronduitopen en www.ronduitopen.nl
Kadernota 2019 - Sociaal
In de raadsvergadering van mei is unaniem een
motie aangenomen waarin het college is opgeroepen om tijdens de Algemene ledenvergadering van
de VNG samen met andere gemeenten de noodzaak van toereikende Rijkscompensatie voor de tekorten in de jeugdhulp te bepleiten. Het resultaat
van de Alv van de VNG is dat er is ingestemd met
voorstellen van het bestuur om te blijven inzetten
op een structurele oplossing voor de tekorten in het
sociaal domein. Onderhandelingen met het kabinet
leverden een tijdelijke oplossing op van 1 miljard
euro voor de jaren 2019-2021. Dit geeft gemeenten
voor deze jaren wat lucht.
In dit kader dienen we als Ronduit Open dan ook
amendement 19.2 mede in waarin aandacht wordt
gevraagd voor financiële controle van de jaarrekeningen van zorgaanbieders. Wij weten dat dit onderwerp al hoog op de agenda staat bij de portefeuillehouder. Laat dit amendement dan ook een
sterk signaal zijn richting de omliggende gemeenten. Met betrekking tot amendement 19.3 heeft
het college reeds aangegeven na de zomer met
een reactie te komen op de rekenkamerbrief. Toch
willen we het amendement mede indienen om daarmee het belang van de advisering van de rekenkamer te onderstrepen, net als het belang van de controlerende taak van het cjg. Ook weten we dat de
rekenkamer over haar eigen agenda gaat en er nu
al meerjarig wordt ingekocht. Wij zien graag vooral
goede en betrouwbare informatie over wat er concreet wordt gedaan en geleverd. Het vertrouwen op
basis waarvan wordt aanbesteed is dus niet blindelings maar op basis van de gegevens. We staan
verder positief tegenover het bekijken van de mogelijkheden, zoals gevraagd in motie 19.1, om paspoorten rijbewijzen en identiteitskaarten thuis te bezorgen.

Sta jij midden in de samenleving en voel je je sterk
betrokken bij ontwikkelingen die te maken krijgen met
de gemeentepolitiek? Wil jij graag vrijuit kunnen spreken en meebeslissen in het belang van onze gemeente en haar inwoners?
Een grote drempel om politiek actief te worden kan
zijn dat niet precies duidelijk is wat er op je afkomt. Bij
Ronduit Open kun je altijd vrijblijvend aansluiten bij
onze fractievergaderingen en maken we je graag
wegwijs in politiek Leudal. Jong en oud, ervaren en
onervaren, je bent bij ons altijd welkom!
Geïnteresseerd? Neem dan persoonlijk contact op
met ons bestuur, wethouders of een van onze raadsen commissieleden of stuur ons een bericht via de
website, facebook of instagram.
Fietspad langs Heldenseweg
Om de verkeersveiligheid voor fietsers op de Heldenseweg te vergroten wordt langs de Heldenseweg een
vrij liggend fietspad gerealiseerd. Binnen de bebouwde kom is gekozen voor fietssuggestiestroken.
Als gemeente vinden we de verbetering van de verkeersveiligheid van de Heldenseweg een vereiste.
Voor het College zijn fietsverbindingen, binnen het onderdeel verkeer en vervoer, een belangrijk speerpunt.
Een gericht actiepunt is nieuwe fietsverbindingen ontwikkelen en bestaande fietsverbindingen verbeteren.
De Heldenseweg is daar een goed voorbeeld van.
Voor de fietsers betekent de aanleg een verbetering
van de bruikbaarheid van fietsroutes en een veiligere
route. Afhankelijk van de doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure en de aankoop van gronden zal
de daadwerkelijke aanleg naar verwachting in het
laatste kwartaal van 2019 starten en worden de werkzaamheden in het voorjaar van 2020 afgerond.
Stan Backus

ronduitopen.nl
facebook.com/ronduitopen
instagram.com/ronduitopen

OP DE POLITIEKE AGENDA
Tekorten jeugdhulp
De tekorten in het Sociaal Domein zijn inmiddels ontzettend hoogopgelopen. Onder andere de VNG is
daarover met het Rijk in gesprek. Uit onafhankelijk
onderzoek in opdracht van het kabinet is inmiddels
gebleken dat er sprake gaat zijn van een volumegroei
in de jeugdhulp. Alsmaar grotere tekorten dus. Landelijke bijna 500 miljoen euro. De VNG heeft dan ook
in meerdere gesprekken met het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie
van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Financiën aangedrongen op een degelijke financiële compensatie vanuit het Rijk.
Allemaal leuk en aardig die decentralisering, maar
landelijk, zo ook in Leudal, lopen de kosten de spuigaten uit zonder dat daar voldoende financiële middelen tegenover staan. De kwetsbaren, de hulpbehoevenden kunnen hierdoor niet datgene krijgen wat
ze nodig hebben en waar ze ook recht op hebben.
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In de raadsvergadering van mei is unaniem een motie aangenomen waarin het college is opgeroepen
om tijdens de Algemene ledenvergadering van de
VNG samen met andere gemeenten op te trekken
om de noodzaak van toereikende Rijkscompensatie
voor de tekorten in de jeugdhulp te bepleiten, en om
daarnaast op alle andere mogelijke manieren de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
van Financiën met klem op te roepen de financiële
middelen voor de compensatie van de tekorten in de
jeugdhulp aan Leudal en andere gemeenten te doen
toekomen.
Het resultaat van de Alv van de VNG is dat er is ingestemd met voorstellen van het bestuur om te blijven inzetten op een structurele oplossing voor de tekorten in het sociaal domein. Onderhandelingen met
het kabinet leverden een tijdelijke oplossing op van
€1.020 miljoen voor de jaren 2019-2021. Dit geeft gemeenten voor deze jaren enige lucht. De VNG praat
de komende maanden verder met het kabinet over
maatregelen die zowel het Rijk als gemeenten kunnen nemen om het stelsel beter te laten functioneren
en meer grip te krijgen op de volume- en uitgavenontwikkeling.
Het college zal de noodzaak van toereikende Rijkscompensatie blijven bepleiten. De eerste stap hierin
is de op 13 juni 2019 aangeboden petitie aan de
Tweede Kamer. Met deze petitie vragen 140 colleges
van gemeenten (met oa de gemeente Leudal) om
een adequate verhoging van het jeugdhulpbudget.
Jordi Custers en Mart Janssen

OP DE POLITIEKE AGENDA
Besteding compensatiegelden Nunhems in
het Buggenumse veld
De gemeenteraad wil vooraf de besteding weten
van de compensatiegelden van Nunhems en
daarover oordelen.
Er moet strik op worden toegezien dat er geen
geld wordt uitgegeven voordat de gemeenteraad
daartoe heeft besloten. Er is een QuickScan uitgevoerd om de behoefte aan een ruilverkaveling
te verkennen. Wij schatten in dat dat primair een
aangelegenheid is van betrokken eigenaren en
pachters waarbij de overheid geen taak meer
heeft. Het uitgangspunt was en is dat het compensatiegeld moet worden besteed ten gunste
van het Buggenumse veld. Er is een benadering
gekozen dat landbouw, cultuurhistorie en flora en
fauna er beter van worden. Nu blijkt telkens weer
dat het economisch produceren van voedsel
vaak op gespannen voet staat met andere waarden en belangen. Onze suggestie is om aan de
adviesgroep de vraag voor te leggen om met een
geïntegreerd voorstel te komen waarin de akkerbouw de dagende functie blijft in het Buggenumse veld en tevens de andere waarden worden gewaarborgd. Dat wijkt dus af van de huidige
benadering waarin in tegenstellingen wordt gedacht met als compromis dat zowel de landbouw
als de andere waarden wat toezeggingen krijgen.
Belangrijk is juist dat er een gezamenlijk draagvlak ontstaat. Het lijkt ons zeer de moeite waard
om de mogelijkheid daartoe te verkennen in
plaats van in tegenstellingen te blijven zitten. Zou
dat lukken dan betekent dat een prima besteding
van het compensatiegeld.
Thieu Wagemans
Nieuwe burgemeester van Leudal
Désirée Schmalschläger wordt door de gemeenteraad van Leudal voorgedragen als nieuwe burgemeester van onze gemeente. In een bijzondere raadsvergadering op dinsdag 3 september
wordt zij, in Kasteel Groot Buggenum in Grathem, geïnstalleerd. De afgelopen maanden zat
ik namens Ronduit Open in de vertrouwenscommissie. Samen met de vertegenwoordigers van
de andere partijen gingen we het proces in dat
moest leiden tot de benoeming van een nieuwe
burgemeester per september 2019. Het was een
mooi en leerzaam traject met als resultaat de
voordracht van mevrouw Schmalschläger tot
nieuwe burgemeester van Leudal!
Jordi Custers

Ouderraadpleging fusieschool
Zoals Ronduit Open vorig jaar tijdens de bespreking van
de fusieschool Hunsel Ittervoort Neeritter is de nut en
noodzaak van de fusie voor iedereen helder. Daarover
is iedereen het hier eens. De bundeling van het personeel en de voorzieningen zorgt voor grotere klassen,
verbeterde kwaliteit van het onderwijs en een verbreding van het aanbod in de regio. Dat is een mooi vooruitzicht.
Wat er nu ontbreekt is eensgezindheid over wat de
beste locatie is voor deze school. Waar de school ook
staat, zolang het draagvlak er onder de ouders van Hunsel Ittervoort en Neeritter is, en zij dus hun kinderen ook
daadwerkelijk naar de nieuwe fusieschool sturen, is
elke locatie de beste. De ouders bepalen daarmee voor
een groot deel het succes van de nieuwe fusieschool.
Vorig jaar stemde Ronduit Open niet in met het raadsvoorstel om Hunsel aan te wijzen als de beoogde locatie. Toen al waren er vanuit Ittervoort en Neeritter felle
tegengeluiden tegen de locatie Hunsel. Daarmee leek
een grote meerderheid van diegenen die het succes
van de fusieschool vormen niet achter de locatiekeuze
Hunsel te staan. Daarnaast vonden en vinden wij dat
ruimtelijk gezien Ittervoort onze voorkeur heeft vanwege
de betere bereikbaarheid, tijdelijke ruimtelijke zaken die
op het laatste moment niet onderbouwd de doorslag
zouden geven voor Hunsel.
Ons amendement om voor zowel de locatie Kallestraat
in Hunsel als de locatie Begoniastraat in Ittervoort een
ouderraadpleging of draagvlakonderzoek te doen onder
de ouders van huidige en toekomstige basisschoolleerlingen voordat er een definitieve locatie wordt gekozen
haalde geen meerderheid vorig jaar. We zijn nu bijna
een jaar verder. Bij motie kan de raad zich nu alsnog
uitspreken over de noodzaak van een zorgvuldige ouderraadpleging met betrekking tot de voorkeur van de
ouders omtrent de locatie Hunsel en Ittervoort. Daarnaast vragen wij het college om uit de beschikbare informatie van meer dan 300 bladzijden een vergelijking
te maken tussen de twee locaties. We vragen dus niet
om extra, uitgebreid, duur of tijdrovend onderzoek. Dit
heeft ook geen zin omdat er nu dan allerlei gedetailleerde studies worden gemaakt waarbij je al vooraf weet
dat de definitieve cijfers toch net weer wat anders zullen
uitvallen. De uitkomst zal dan voor ons aanleiding zijn
om al dan niet de locatie te heroverwegen.
Waarom toen en ook nu dit standpunt: Ronduit Open
neemt geen besluiten die grote gevolgen hebben voor
burgers zonder die burgers daar vooraf bij te betrekken.
Jordi Custers

OP DE POLITIEKE AGENDA
Kadernota 2019 - Bestuur & Middelen
Vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling zagen we dat de begroting meerjarig positief sluitend is. Een van
de kanttekeningen daarbij is dat er grote tekorten ontstaan in de reserves voor het sociale domein en de sterk
gedaalde Essent-gelden. Incidentele opbrengsten zorgen voor het positieve resultaat. Zoals we vorige week
tijdens de jaarrekening al stelden; het beeld dat we er financieel ontzettend goed voor staan is te rooskleurig.
Dat beeld maakt het des te moeilijker uit te leggen dat jaarlijks de OZB blijft stijgen. Zoals in het coalitieakkoord
staat zijn maatregelen aan uitgaven en inkomstenkant pas aan de orde als we er in redelijkheid niet meer aan
ontkomen. Daarnaast is voor Ronduit Open het sluitend maken van de begroting met incidentele middelen uit
de algemene of Essent reserve geen optie. Het is goed dat in de kadernota wordt gemeld dat het minimumbedrag van 20 miljoen euro van de Essent reserve wordt vastgehouden en de algemene reserve niet als
incidenteel dekkingsmiddel wordt ingezet. Wij steunen amendement 19.1 dan ook niet omdat voorgesteld
wordt om incidentele opbrengsten in te zetten ter dekking van structurele uitgaven.
Het verbeteren van de kwaliteit en uitvoering van gemeentelijke taken is niet voor niets als een uitgangspunt
opgenomen in het coalitieprogramma. Hierin staat dat er vanuit het college een strakke regie op de uitvoering
komt die kan bijdragen aan een meer efficiënte en effectievere inzet van de beschikbare capaciteit. We lezen
dat beloningsniveaus zijn geharmoniseerd waardoor meer en ook kwalitatief goed personeel kon worden binnengehaald, leidinggevenden zijn aangesteld waardoor de beheersing en de aandacht voor het werk is toegenomen en tevens is er meer aandacht voor de verbetering van de kwaliteit van het huidige personeel. We
zijn benieuwd naar de verdere ontwikkelingen en de meting van de kwaliteit van de dienstverlening die op de
planning staat. Daarnaast moet het college de gemeenteraad en burgers interactiever betrekken bij ingewikkelde en ingrijpende besluiten. Dat betekent dat collegeleden in een zo vroeg mogelijk stadium in het kader
van interactieve besluitvorming vraagstukken aan de gemeenteraad moeten voorleggen, voorzien van alternatieven. Door deze combinatie kan er scherper op de besteding van budgetten worden toegezien en ligt de
verantwoordelijkheid van het maken van kaderstellende keuzes richting nieuw beleid bij de gemeenteraad.
Ook dit lezen wij in het kader van eigentijds besturen terug in de kadernota.
Kadernota 2019 – Fysiek
Met betrekking tot accommodaties stelde Ronduit Open bij de algemene beschouwingen al voorstander te
zijn van maatwerk voor gemeenschapshuizen en het stimuleren van fusies en samenwerkingen bij sportaccommodaties en -verenigingen. Maatwerk voor gemeenschapshuizen omdat het gaat om een verscheidenheid aan gebouwen, bezettingen, gemeenschappen, condities en boekwaardes. Belangrijk uitgangspunt voor
Ronduit Open blijft dat onze burgers per kern zelf de voorziening moeten dragen. Dat geldt voor de behoefte
aan de voorziening maar ook voor een adequaat bestuur en toezicht. Tegelijkertijd moet er meer aandacht
komen voor paracommercie. De veelal kleinschalige horeca in Leudal mag niet ten onder gaan aan de concurrentie van gesubsidieerde gemeenschapsaccommodaties. De regelgeving hiervan en de controle hierop
is nihil. Fusies en samenwerkingen bij sportaccommodaties en -verenigingen met financieel gezien aandacht
voor concrete en duidelijke afspraken en soberheid voor wat betreft de grootse plannen van samenwerkende
verenigingen. Wanneer initiatieven doorgroeien tot grote projecten moet er vanuit de gemeente stevig wordt
gestuurd om negatieve verrassingen te voorkomen. Grote, belangrijke en kostbare projecten moeten professioneel en zakelijk worden georganiseerd. Daarmee borg je kwaliteit en continuïteit. In dit kader zijn we benieuwd naar het vervolg van de startnotitie later dit jaar waardoor ons maatschappelijk vastgoed goed wordt
afgestemd op de (toekomstige) behoeften. Verder lezen we niets over nieuw beleid voor de huisvesting van
arbeidsmigranten. De notitie huisvesting arbeidsmigranten zal herijkt moeten worden gezien de vele arbeidsmigranten die naar verwachting in Leudal nodig zullen zijn. Als we willen dat men op een landgoed danwel
camping verblijft, bij de boeren in containers of in sociale huurwoningen wat weer ten koste gaat van de lokale
bevolking dan moeten we vooral geen nieuw beleid opstellen.
Ook blijven we aandacht hebben voor de
woningbouw in kleine kernen. De vraag is of we de komende jaren blijven aanmodderen op dit gebied en
toekijken hoe jongeren en ouderen uit de kleine kernen van Leudal wegtrekken, of dat er na de bespreking
van dit onderwerp vorige week in de raadsvergadering ook daadwerkelijk goede projecten gerealiseerd worden in de kleine kernen. De woorden en intenties bij deze bespreking waren allemaal mooi, maar die ambitie
blijkt totaal niet uit de kadernota, waarin er maar liefst 4 hele zinnen over dit onderwerp zijn opgenomen.

