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Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Een greep uit de activiteiten van Ronduit Open in april, mei
en begin juni. 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.

Heeft u belangstelling in de lokale politiek
van de gemeente Leudal? Dan is een
actieve rol binnen onze lokale partij
Ronduit Open wellicht voor u weggelegd.

Onderhoud wegen in Leudal-West
Vanwege de bezuinigingen is het vastgestelde
wegenbeheerplan 2014-2018 niet uitgevoerd, waardoor veel
wegen in Leudal-West niet worden onderhouden. Dit is
volgens Ronduit Open een van de basisfuncties van de
gemeente. Het gaat hierbij voornamelijk om de
verbindingswegen tussen Haler en Ell, Stramproy en Ell en
richting Weert. Het fietsen over deze verbindingswegen is
voor zowel de schoolgaande jeugd als de recreatieve fietsers
onverantwoord te noemen. Daar komt nog bij dat de
bedoelde wegen onderdeel uitmaken van de toeristische
knooppunten fietsroute. Enkel de grote gaten worden gedicht
en her en der worden beren opgevuld. Het verschil van de
staat van de wegen met de rest van Leudal is gigantisch te
noemen.
Op dit moment wordt de weginspectie in Leudal uitgevoerd,
op basis waarvan er een planning gemaakt wordt. Volgens
het college wordt er niet gekeken in welke windstreek deze
wegen gelegen zijn. Uiteraard zal, daar waar achterstallig
onderhoud geconstateerd wordt, op korte termijn actie
ondernomen worden. Zie ook ‘beleidsplan openbare ruimte’.
Gerry Teeuwen / 06-04-2017

Ronduit Open kiest voor een afweging van
de baten en lasten, duidelijk beargumenteerd door de feiten, met als uitkomst de
beste oplossing voor geheel Leudal. Voor
'kerktorendenken' is bij ons geen plaats.
We doen dit alles via een lokale
benadering van de politiek, luisterend naar
de burgers en organisaties. We besteden
veel aandacht aan ombudswerk om
burgers wegwijs te maken in de
ingewikkelde regelgeving van de (lokale)
overheid. Dit alles doet Ronduit Open
vanuit een onafhankelijke positie waarbij
we niet gebonden zijn aan opvattingen en
standpunten van partijen op provinciaal of
landelijk niveau.
Spreekt u dit aan? Benader ons dan via
een van onze vele leden of (sociale) media!
Data fractievergaderingen tot
zomerreces
Op woensdagavonden op het
gemeentehuis (1e verdieping – Ja-woord)
om 19:30

-

14-06-2017
28-06-2017

Grip op regionale samenwerking
Het initiatief om meer grip te krijgen op regionale samenwerkingsverbanden juichen wij toe, al moet men
alert zijn op de valkuil dat men niet weer een vergadercircuit optuigt. De drie gekozen pilots, om te kijken
hoe samenwerkingsverbanden in verschillende mates van ontwikkelprocessen zich lenen om de grip te
vergroten is een prima uitgangspunt.
De slag naar uitvoering moet nu wel eindelijk gemaakt worden, Wanneer dat de uitkomst zal zijn van dit hele
proces, dan heeft dit onze volledige steun. Ronduit Open roept al jaren dat wij meer politieke betrokkenheid
van de afzonderlijke gemeenteraden wensen, het blijft in onze ogen vreemd dat een meerderheidsbesluit
van een bestuur een andere keuze van een gemeenteraad in de weg staat. Wij blijven uiteindelijk wel als
gekozen raadslid verantwoordelijk voor de eigen gemeentelijke uitgaven.
De algemene volzinnen moeten tot het verleden gaan behoren, daadkracht daar draait het om. Alles wat dit
bevordert heeft onze steun.
Berry Hermans / 30-05-2017
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Beleidsplan
gemeente Leudal

bibliotheekwerk

In het verleden is er genoeg discussie
geweest over de bezuinigingen op het
bibliotheekwerk. Dit plan draait die voor
een klein deel terug. Ronduit Open zal
zich blijven inzetten voor een zo optimaal
mogelijk bibliotheekwerk in Leudal.
Serviceverbeteringen blijken van het
extra gevraagde geld helaas niet mogelijk
zonder kostenverhoging. Ook is ons
gebleken dat verdere bezuinigingen op
professionele krachten niet mogelijk is,
omdat dit ongewenste effecten zou
hebben op de dienstverlening. Er moet
aandacht blijven voor de samenwerking
tussen bibliotheek en verenigingen, daar
kunnen nog slagen gemaakt worden.
Berry Hermans / 30-05-2017

Beleidsplan vergunningen, toezicht en handhaving
De praktijk van handhaving in de gemeente Leudal dient te
worden doorbroken. Handhaving is een bron geworden van
grove onrechtvaardigheid. Kleine overtredingen werden
soms hard aangepakt en grove overtredingen werden
toegestaan en vrijwel standaard gelegaliseerd. Het
handhaven van alle regels is volstrekt onmogelijk. Er zullen
prioriteiten moeten worden gesteld.
Onze opvatting is dat de inzet maximaal moet worden
gericht op problemen die zich voordoen. Dat betekent dat
adequaat wordt gereageerd op klachten en meldingen. We
willen
een
probleemgerichte
inzet
van
de
handhavingscapaciteit. In de praktijk moeten er steeds weer
prioriteiten worden gesteld. Wanneer er sprake is van
overlast als gevolg van overtreding van regels moet er
worden opgetreden. De ambtelijke capaciteit op het vlak van
handhaving zal dan ook moeten worden versterkt en gericht
worden ingezet in situaties waarin er sprake is van
problemen. Dat vraagt een veel sterkere sturing door
management en college dan in het verleden vaak het geval
was.
Wij vinden het prima dat overleg plaatsvindt met overtreders
en de omgeving, maar dat overleg mag geen reden zijn om
een stevige aanpak achterweg te laten. Dan is mediation
een verkeerd middel maar is handhaving aan de orde. Een
gemeente die eigen regels niet serieus neemt en daardoor
onenigheid veroorzaakt in een buurt, moet zich vervolgens
niet opwerpen als mediator.
Thieu Wagemans / 30-05-2017

BMV Ellenhof
Ronduit Open prijst de vrijwilligers die BMV Ellenhof na een traject van 10 jaar tot een succes hebben
gemaakt. De stichting is tweemaal geconfronteerd met enorme bezuinigingen die geëist werden door de
gemeente. Door de eigen werkzaamheden en bezuinigingsvoorstellen van de stichting moest Leudal
€50.000,- van de provinciale subiside terugbetalen. Hiervoor hadden er zonnepanelen op het dak geplaatst
kunnen worden. Zowel gemeente als provincie stellen zichzelf nu hardop de vraag waarom BMV Ellenhof
geen zonnepanelen bezit. Daarnaast kreeg het stichtingsbestuur de opdracht om zelf €200.000 te
verzamelen voor de inrichting van de BMV Ellenhof. Subsidiestromen hiervoor waren door een lange
besluitvorming binnen de gemeente opgeheven.
Ronduit Open heeft het college opgeroepen om de aanvraag voor deze energiezuinige maatregelen
voortvarend op te pakken met het stichtingsbestuur van BMV Ellenhof.
Gerry Teeuwen / 19-04-2017
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Ondernemersklimaat Leudal

Bouw- en opslagplaatsen carnavalsverenigingen

Ronduit Open heeft, samen met D66 en VVD een
notitie geschreven over een ondernemersbeleid
door de gemeente Leudal. De rolverdeling tussen
gemeente en ondernemers bleek in een aantal
dossiers niet duidelijk te zijn.

In de maanden voor de carnavalsperiode hebben
carnavalsverenigingen grote moeite met het vinden
van een bouwplaats om te bouwen aan een
carnavalswagen. Ook na de carnavalsperiode
hebben de verenigingen grote problemen met het
stallen van hun carnavalswagens en bouwmateriaal,
laat staan in een afgesloten ruimte, beschut tegen de
weersomstandigheden
die
schade
kunnen
toebrengen aan de carnavalswagens. Men bouwt in
oude kassen, schuurtjes en garages die niet
geïsoleerd zijn en/of niet over stroom beschikken. Er
is een grote afhankelijkheid van bedrijven die
belangenloos hun loodsen of andere bedrijfsgebouwen beschikbaar stellen. Echter ook dit kent
verzekeringstechnisch zijn grenzen. De leden van de
carnavalsverenigingen die komen bouwen zijn niet
verzekerd en lassen wordt vaak niet toegestaan
vanwege het brandgevaar.

Ondernemers zijn verantwoordelijk voor de eigen
onderneming, maar de gemeente heeft een rol bij het
faciliteren van ondernemingen. Ondernemers
moeten initiatieven nemen, de gemeente dient
kaders te stellen, het proces te begeleiden en
duidelijk te communiceren. Vergelijkbaar met het
Sociaal Domein kan co-creatie als uitgangspunt
genomen worden, waarbij alle partners invloed
hebben op het eindresultaat. Leudal zou zich moet
concentreren op die gebieden waar ze zich kan
onderscheiden van andere gemeentes. Daarbij kan
gedacht worden aan de agrarische sector, toerisme
en recreatie, zorginitiatieven, duurzaamheid en het
midden- en kleinbedrijf.

Ronduit Open heeft het probleem aangekaart in de
commissie Sociaal. Op dit moment zijn echter de
carnavalsverenigingen zelf aan zet, zo oordeelt de
commissie. Het initiatief voor het vinden van een
ruimte of andere oplossing ligt bij de verenigingen
zelf.

De organisatie van de gemeente moet daarvoor
aangepast worden. Regels moeten gehandhaafd
worden, maar er moet ook naar kansen gekeken
worden. De gemeente moet flexibel werken en
meedenken onder het motto ‘wat kan wel’. Daarvoor
is een cultuurverandering nodig, waarvoor in de
komende jaren door natuurlijk verloop van
werknemers, mogelijkheden zijn. Voor ondernemers
moet er ook een duidelijk aanspreekpunt bestaan bij
de gemeente, een zogenaamde “Leudal-manager”.
Maar dit aanspreekpunt moet ook ondernemers die
zich niet aan de regels houden, daarop aanspreken.

Jordi Custers / 28-04-2017
Integraal beleidsplan openbare ruimte
Dit plan is een parapluplan boven alles wat te maken
heeft met het beheer van de openbare ruimte in onze
gemeente. Ronduit Open is positief over dit
beleidsplan. De raad stelt een basisniveau vast dat
door de gemeente wordt gehanteerd. Daarnaast
krijgen burgers en verenigingen de kans zelf extra
kwaliteit toe te voegen door zelfwerkzaamheid in de
vorm van participatie. Al vaker hebben wij er als partij
op gewezen dat we ons als gemeente daarop echter
niet blind moeten staren en het ook niet een
dragende factor moet zijn van het beleid. Er wordt
immers al op heel veel vlakken een beroep gedaan
op de participatie van burgers en verenigingen. Dit
vraagt allemaal om hele heldere een duidelijke
communicatie. Ook moet helder zijn dat burgers en
verenigingen niet aan alles een bijdrage kunnen
leveren. Het laatste uitgangspunt van dit beleidsplan
is de duurzaamheid van het beheer. Het gaat dan wat
ons betreft niet alleen over consistentie in het beleid
maar ook over de manier waarop gewerkt wordt en
met welke materialen en middelen. In de
afzonderlijke beleidsplannen zien wij dan ook graag
terug hoe dit gegarandeerd wordt.

Ook moet gekeken worden, binnen de regels van de
aanbesteding, of opdrachten niet vaker gegund
kunnen worden aan lokale ondernemers. Deze zijn
wellicht meer gemotiveerd om kwaliteit te leveren.
Ook levert een korte reisafstand een positieve
bijdrage aan de duurzaamheid.
Inmiddels is de notitie besproken in de commissie
Bestuur & Middelen. Het college zal op korte termijn
aan de commissie de nodige informatie aanleveren.
Een werkgroep uit de commissie zal op initiatief van
de opstellers van de notitie een werkgroep
vergadering bijeenroepen, in aanwezigheid van de
accountmanager bedrijven de heer Hans Caris. De
notitie zal hierdoor meer body krijgen en daarna met
de ondernemers worden besproken. Vervolgens zal
dit als voorstel aan het college worden aangereikt.
Ronduit Open hoopt dat deze notitie de basis kan
vormen voor een degelijk ondernemersbeleid in
Leudal onder het motto ‘Op naar co-creatie’.
Berry Hermans / 28-04-2017

Tiemen Brouwer / 30-05-2017
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Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Westrom
Roermond
In de laatste raadsvergadering lag een begroting ter sprake
die gebaseerd is op een nieuwe systematiek en op de afbouw
van de WSW-subsidie. Deze nieuwe subsidie wordt verstrekt
op basis van het minimumloon. Hierdoor ontstaat een
verschil welke de gemeenten moeten bijbetalen. Daarnaast
zouden bij verkoop van het onroerend goed de structurele
kosten met €210.000 dalen. Deze gebouwen komen nu niet
meer op de balans voor, maar zijn verantwoord onder de
voorraden. Daardoor wordt afschrijven voorkomen en buiten
het zicht van de deelnemers gehouden. Ook is met het
openbreken van het huurcontract, waarvan de kosten €1,35
miljoen bedragen, geen rekening gehouden in de begroting.
De huurprijs ligt ver boven de marktprijs, wat de
belastingbetaler miljoenen euro’s gemeenschapsgeld kost.
De marktprijs is echter geen vast gegeven. Met de huidige
economische ontwikkeling kan deze situatie weer snel
wijzigen in die zin dat de marktprijs gaat stijgen. Op dit
moment worden er geen acties ondernomen om het
huurcontract open te breken. Ronduit Open heeft hier in haar
zienswijze wel toe verzocht.
Gerry Teeuwen / 30-05-2017
Hoe staat het met?
- De parkeerplaats aan de Daalakkerstraat in Horn is een
openbare parkeerplaats. Bij brief van 4 april 2017 is de VvE
Staete Graaf van Horne dan ook verzocht de illegaal
geplaatste borden te verwijderen en verwijderd te houden.
- De Postkoets in Horn moet primair gebruikt worden voor
verhuur als lokaalruimte voor plaatselijke verenigingen,
stichtingen en groeperingen. Secundair kan de exploitant
commerciële activiteiten ontwikkelen voor zover de primaire
activiteiten daarvan geen bijzondere hinder ondervinden. De
Stichting MFC De Postkoets is hiervoor eindverantwoordelijk
en wordt hierop door het college aangesproken.
- Een meerderheid van de gemeenteraad heeft gekozen voor
een vaste kademuur in Neer, aangezien andere oplossingen
niet voldoende veiligheid bieden.
- Sinds de sluiting van de asbestfabriek in Buggenum is er
met de eigenaar overleg gevoerd over de sloop van de
fabriek. De gemeente wil zo spoedig mogelijk een overeenkomst afsluiten met de eigenaar waarin staat dat het asbest
gesaneerd wordt waar een herontwikkeling van het terrein
tegenover staat. De onderhandelingen zijn inmiddels in een
vergevorderd stadium.
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Mart Janssen
Mart, 57 jaar uit Roggel, is al jaren lid van
een politieke partij. In zijn jonge jaren was
hij lid van de PPR, later van de PvdA en
voor AKKOORD 90 in de gemeenteraad
van Roggel en Neer gezeten. Na de
herindelig is Mart actief geworden voor
de PvdA-Leudal. Namens deze partij
heeft hij in de gemeenteraad van Leudal
gezeten en als wethouder deel mogen
nemen in een coalitie van Ronduit Open,
CDA en PvdA. “Eind 2016 heeft de PvdALeudal besloten om niet aan de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018
deel te nemen en haar leden de vrijheid
te geven om contact te zoeken met
andere politieke groeperingen”. Zo heeft
Mart zich begin 2017 aangesloten bij
Ronduit Open, omdat hij gelooft in de
combinatie van idealen en participatie
van onze partij.
Mart heeft in zijn tijd als wethouder goede
ervaringen opgedaan met leden van
Ronduit Open. “Het is prettig samenwerken met gelijkgestemden. Met
mensen die net als jijzelf idealen als
rechtvaardigheid,
solidariteit,
communicatie met burgers en opkomen voor
wat kwetsbaar is belangrijk vinden. En
die idealen ook willen omzetten in
handelen, in praktisch werken, in
concrete problemen oplossen en
verantwoord omgaan met het verkregen
mandaat. Het ombudswerk, waar Ronduit
Open heel actief in is, is hier een duidelijk
voorbeeld van”.
“In de politiek gaat het om vanuit je
idealen oplossingen te vinden voor
problemen en het aandragen van ideeën.
Maar er moeten ook knopen worden
doorgehakt. Ronduit Open durft te
kiezen, namelijk voor de burgers, dat zij
prettig leven, wonen en werken in een
leefbaar Leudal. Ik hoop dat ik hier een
bijdrage aan kan leveren”.

Ger Laemers
Ger, 71 jaar, is afkomstig uit
Roermond en woont al 42 jaar in
Buggenum. Op sportief gebied is Ger
zowel in wedstrijdverband, recreatief
en als trainer, actief (geweest) in het
zwemmen en waterpolo. Tot zijn
pensionering was Ger werkzaam als
hoofd Gebouwenbeheer bij een grote
GGZ-instelling in Amsterdam.
In Buggenum is Ger binnen de
Dorpsraad lid van twee werkgroepen,
de
werkgroep
wonen
en
voorzieningen, waarin men zich
bezighoudt met onder andere de
herinrichting van de kleiwarenfabriek
Buggenum en bijbehorende monumentale boerderij, en de werkgroep
vervoer, verkeer en veiligheid,
waarbinnen de verkeersveiligheid
nabij de basisschool een van de
onderrwerpen is.
“Een lang gekoesterde wens is een
fietsbrug parallel aan de spoorbrug.
Bij de behandeling van de kadernota
zocht men contact op met politiek
Leudal om het idee toe te lichten.
Ronduit Open reageerde hier als een
van de weinige fracties op. De
gemeente Leudal en Roermond
hebben het verkennend onderzoek
inmiddels opgestart”.
“Door al deze activiteiten is mijn
interesse voor de lokale politiek
gewekt. Ik volg nu vanaf maart het
fractieoverleg van Ronduit Open, de
raadsvergaderingen en enkele commissievergaderingen. Wat mij opvalt
is dat ondanks mijn voorbereidingen
op sommige onderwerpen achteraf
steeds weer nieuwe belangrijke feiten
boven tafel komen. Het is mijn
bedoeling om over een jaar namens
Ronduit Open deel te nemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Ik zal
wil me inzetten op het gebied van
handhaving en zo de negatieve
publicaties hierover te kunnen doen
dalen.

Vaststellingsovereenkomst Structuurbeelden
Horn met Herontwikkeling Haelen-Horn BV

Haelen-

In 2006 is door de voormalige gemeente Haelen een
overeenkomst gesloten om een aantal grote projecten tot
uitvoering te brengen in Haelen en Horn. Voornamelijk als
gevolg van de economische crisis is dat een aantal projecten
niet tot uitvoering zouden komen. Door Ronduit Open is de
suggestie gedaan om goed te bekijken of het niet in het belang
van de gemeente zou zijn om de overeenkomst op te zeggen
waarna we de handen vrij zouden hebben om zelf de zaak op
te nemen. Het college, zo blijkt uit de stukken, is aanvankelijk
die weg ook opgegaan. Vervolgens is echter gebleken dat
opzegging van de overeenkomst lastig zou zijn omdat de
artikelen hierover in de overeenkomst onvoldoende stevig
waren. De overeenkomst is goedgekeurd door de
gemeenteraad van Haelen en ondertekend namens het
college. Daar kunnen we dus niet zomaar vanaf. Het behoorde
tot de erfenis waarbij de opmerking past dat we dergelijke
zaken ook in de boedel van de andere drie gemeenten hebben
aangetroffen.
Om toch beweging te krijgen is vervolgens een
mediationtraject gestart met als uitkomst de overeenkomst
waar we vanavond iets over kunnen zeggen. Volgens de
overeenkomst van 2006 zou er voor de gemeente een nadelig
verschil van €0,3 miljoen zijn. In de nu voorgestelde
overeenkomst is dit nadelige verschil opgelopen tot €2,4
miljoen. Zo op het eerste gezicht gaat de gemeente er dus
aanzienlijk op achteruit waarbij bovendien een aantal
onderdelen van de oorspronkelijke overeenkomst niet worden
uitgevoerd. Bovendien bevatte de overeenkomst van 2006 de
bepaling dat het marktrisico voor rekening van de
ontwikkelaars zou zijn en niet ten koste van de gemeente zou
komen. Nu lijkt het erop dat vooral de gemeente opdraait voor
het risico van de ingestorte bouwmarkt na 2006. Alles bij
elkaar ben je dan geneigd te stellen dat het geen beste deal is
voor Leudal. Vandaar onze oproep van enkele jaren geleden
om te streven naar ontbinding van de overeenkomst.
Moeten we dan de zaken laten zoals ze zijn, met de zekerheid
dat er dan geen schot komt in verdere ontwikkeling en beide
kernen met probleemsituaties blijven zitten, of moeten we tot
een nieuwe overeenkomst komen? Het college heeft gekozen
voor het laatste en na een mediationtaject is de nieuwe
overeenkomst tot stand gekomen. Deze nieuwe overeenkomst
leidt ertoe dat enkele hardnekkige problemen eindelijk worden
opgelost. Er gaat in beide kernen weer gebouwd worden en er
komen sociale huurwoningen, iets waar we als Ronduit Open
al jaren op aandringen. De overeenkomst uit 2006 is helaas
juridisch onvoldoende hard om nakoming dan wel ontbinding
af te dwingen. Er zit weinig anders op dan de overeenkomst
goed te keuren. Het is een besluit dat we met de nodige pijn in
de schoenen nemen.
Thieu Wagemans / 06-06-2017
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Onderzoeksrapport
integriteitmelding

BING

(Wob-versie)

inzake

In januari is er bij burgemeester Verhoeven een externe
integriteitsmelding binnengekomen over het handelen van
wethouder Walraven, waarop besloten werd een
vooronderzoek te starten. Ronduit Open vindt dat de
burgemeester als portefeuillehouder het presidium en de
raadsleden
via
de
e-mails
en
een
extra
presidiumvergadering op een juiste wijze actief van
informatie heeft voorzien. Echter, tegenover de
integriteitsmelder is het handelen onvoldoende geweest en
had dit actiever gekund en gemoeten.
De aantijgingen van een sturende rol c.q. machtsmisbruik
van de wethouder en ambtelijke dwaling en willekeur hebben
ten eerste een sterke link met een bestuurscultuur waarbij
wethouders misschien wel noodgedwongen bovenop een
dossier moeten zitten, op de hoogte willen zijn en veelal
direct communiceren met ambtenaren. Als Ronduit Open
hebben we hierbij verwezen naar het coalitieakkoord, de
discussie over de organisatie rond de jaarwisseling, de open
brief van Thieu Wagemans aan burgemeester Verhoeven en
de aangekondigde (besloten) RIB waarin de bevindingen
van secretaris Bekkers worden besproken. Naast de sterke
link met de huidige bestuurscultuur was er ten tweede de
onduidelijke scheidslijn tussen toezicht, legalisatie en
handhaving en de onvoldoende personele capaciteiten en
kwaliteiten. Hierover is later in deze raadsvergadering
gesproken bij de behandeling van het beleidsplan VTH. Er
zal strikter toezicht worden gehouden en gehandhaafd,
aangezien er teveel werd gedoogd en gelegaliseerd. De
aantijgingen over het ronselen van stemmen door de
wethouder zijn volgens het rapport verre van gegrond.
Integriteit is voor Ronduit Open een basiswaarde in de
politiek, en is gediend met volledige openheid voor zover het
handelen van wethouders en raadsleden betreft. De schijn
van partijdigheid of belangenverstrengeling moet worden
voorkomen. Ronduit Open steunt de betrokken wethouders
volledig en stemt in met het raadsvoorstel om de ‘Wobversie’ openbaar te maken.
Jordi Custers / 30-05-2017

6

Samenwerking Midden-Limburg
In 2012 concludeerde een externe
commissie bijzonder negatief over de
Samenwerking Midden-Limburg (SML).
Na vier jaar is er nauwelijks een
verbetering waar te nemen. In zeer
algemene termen wordt geconcludeerd
dat men op de ingeslagen weg wil
voortgaan. Er lijkt weinig veranderd,
anders dan het in stand houden van
overlegcircuits. Met aanbevelingen zich
voortaan sterker te beperken tot de
uitvoering van concrete projecten is weinig
gedaan, zo lijkt het. Veel overleg, veel
vergaderen, veel nota’s maar de uitvoering
is magertjes te noemen. De vraag is aan
de orde of wij op deze wijze moeten
voortgaan of dat het wederom nodig is de
voornamelijk bestuurlijke en ambtelijke
kussens opnieuw op te schudden.
Namens het college liet wethouder
Verlinden in de commissievergadering
Fysiek van dinsdag 4 april weten dat men
voor de zomer wil komen met concrete
resultaten van de regionale samenwerking. Met de provincie wordt nu
overlegd over de mogelijkheden van
cofinanciering.
Thieu Wagemans / 30-03-2017

