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Blijven staan waarvoor we staan

Verder in deze nieuwsbrief

Tekst Tiemen Brouwer – Voorzitter
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Aan het begin van 2013 wil ik u en uw naasten uiteraard
eerst het allerbeste toewensen voor dit jaar!

 Bericht van de fractie

Het begin van een nieuw jaar is voor veel mensen een
moment van bezinning. Nadenken, plannen maken voor
het nieuwe jaar, andere uitdagingen aangaan. Voor de
politiek van Leudal was er aan het begin van dit jaar
weinig ruimte voor bezinning. Amper was het jaar een
paar dagen oud of we werden verrast door een
persbericht van het CDA. Waarin zij kenbaar maakte geen
vertrouwen meer te hebben in de coalitie met Ronduit
Open en de PvDA. De redenen die het CDA aanvoerde en
de beschuldigingen die naar Ronduit Open werden geuit,
zijn tijdens de extra raadsvergadering over de ontstane
crisis door Ronduit Open met keiharde feiten weerlegd.
De indruk ontstond dan ook al snel dat het CDA andere
motieven met het veroorzaken van de crisis had. Ronduit
Open neemt afstand van die manier van politiek
bedrijven.
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In samenspraak tussen fractie en bestuur is vervolgens
een heldere koers gevaren. We hebben aangegeven mee
te willen werken aan het oplossen van de crisis, maar
onze principes - zoals de manier waarop je omgaat met
wethouders en burgers - hebben we daarbij niet
verloochend. De berichtgeving in afgelopen periode in de
pers en op onze website was daar duidelijk over.
Hoe nu verder? Volgens mij is dat uiterst simpel. Namelijk
blijven staan waarvoor we staan. Wij zijn niet uit het veld
te slaan. Zoals altijd zullen we op een open manier en
vanuit onze principes en idealen, ons verhaal blijven
vertellen. Daarbij zal de inhoud centraal staan. Dit was zo
en blijft ook zo. Politiek is de toon wat mij betreft voor dit
jaar dus gezet.
Dit jaar gaan we ons ook voorbereiden op de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Dat gaan we
samen doen. In samenwerking met de fractie, het bestuur
en met u als leden van Ronduit Open natuurlijk. Het
resultaat zal er zijn in maart 2014!
In deze nieuwsbrief treft u onder andere weer een
terugblik aan vanuit de fractie op de afgelopen politieke
periode. Tevens maakt u nader kennis met raadslid Berry
Hermans en leest u hoe u Ronduit Open kunt volgen via
sociale media.
Tot slot hoop ik u allemaal te zien tijdens de algemene
ledenvergadering van Ronduit Open in maart!
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Bericht van de fractie
Tekst André Kierkels - Raadslid
De vorige nieuwsbrief is in oktober uitgekomen. Er werden daar enkele onderwerpen benoemd door
raadslid Richard Verheul, die toen in de belangstelling stonden en nu door het opzeggen van het
vertrouwen van de coalitie door het CDA nog veel meer in de belangstelling staan. Ik noem er 3 die nu
nog steeds zeer belangrijk zijn dat is:
het onderzoeksrapport Grote Kampweg te Haelen;
de regionale samenwerking (GOML) en
de organisatieverandering.
Met betrekking tot deze onderwerpen zal ik het standpunt van Ronduit Open weergeven dat bij de
behandeling van die zaken werd uitgesproken. Ik doe dit omdat deze onderwerpen de laatste 2
maanden nogal onderwerp van gesprek, dan wel discussie zijn geweest in Leudal.
Grote Kampweg Haelen
De gang van zaken en vooral de rol van alle betrokkenen met betrekking tot de escalatie Grote
Kampweg te Haelen in de zomer (voor iedereen wel bekend) zijn door een onafhankelijke commissie
onderzocht. De commissie is eind november met een tussenrapportage gekomen. De commissie alsook
de burgemeester heeft tijdens een besloten bijeenkomst aan de raad gevraagd om de tussen rapportage
vooralsnog geheim te houden. Deze tussenrapportage wilde Ronduit Open in alle openheid behandelen,
omdat Ronduit Open van mening is dat de escalatie wellicht niet had plaats gevonden als er niet alleen
juridisch naar deze zaak gekeken was. Wij vonden hierin Samen Verder Progressief Leudal alsook
Alternatief Leudal aan onze zijde. Onze coalitie partner CDA vond echter dat dit rapport vooralsnog
geheim moest blijven.
Regionale Samenwerking(GOML)
De samenwerking werd aangegaan om regionale projecten (dus gemeente overstijgende projecten)op te
pakken. Uit een tussenevaluatie (rapport van een onafhankelijke commissie) blijkt, dat de regionale
samenwerking nauwelijks uit de verf is gekomen, de afzonderlijke gemeenten hebben tot nu toe vooral
plaatselijke projecten ingediend. Ronduit Open vindt dit een slechte zaak en wil daarvoor geen budgeten
beschikbaar stellen. Het CDA vindt een en ander geen bezwaar.
De organisatie ontwikkeling
Ook de ambtelijke organisatie wordt betrokken bij de ombuigingen, uitgaande van een stevige
bezuiniging op de ambtelijke organisatie. Daarbij is o.m. een aandachtspunt de steeds hogere eisen die
aan het werk worden gesteld en dat er blijvende aandacht is voor de kwalitatieve ontwikkeling van
medewerkers. Deze ombuigingen worden gerealiseerd door vooraf te investeren in zaken zoals
efficiënter werken door verdergaande digitalisering en ont-bureaucratisering, insteken op meer mobiliteit
(in- en extern) van medewerkers en het daadwerkelijk realiseren van de afgesproken bezuinigingen op
personeel. Daarvoor zijn voorafgaande investeringen nodig. Door op termijn structureel meer om te
buigen op personeel worden de investeringen uiteindelijk “terugverdiend”.
Hier is Ronduit Open NIET op tegen, maar wij zijn wel tegen het zondermeer beschikbaar stellen van
€2,6 miljoen voor de nieuwe organisatie ontwikkeling, zonder dat hieraan een gedegen onderbouwing
aan ten grond slag ligt. Wij willen weten, wat, hoe, waarvoor en wanneer de gelden besteed worden. In
het voorstel dat eind vorig jaar ter besluitvorming voorlag was dit verre van duidelijk, daarom heeft
Ronduit Open tegen het voorstel gestemd. SV was deze mening ook toegedaan, zodat het voorstel
verworpen werd. Wij hebben gevraagd naar een gedegen onderbouwing van het voorstel, gebaseerd op
de vragen: Wat, hoe, waarvoor en wanneer?
De gevolgen van onze standvastigheid in deze 3 zaken zijn niet aan Ronduit Open en het college voorbij
gegaan. Het CDA heeft gemeend deze 3 zaken aan te grijpen om het vertrouwen in ons als
coalitiepartner op te zeggen. Met als resultaat dat Ronduit Open, zoals het er nu voorstaat, komend jaar
in de oppositie zal moeten plaats nemen. Ondanks dat wij plaats moeten nemen in de oppositie zullen
wij ten behoeve van de burgers van Leudal constructief blijven meedenken, maar we zullen onze
principe zoals verwoord door onze fractievoorzitter in de algemene beschouwingen (zie onze website)
Indien u meer over de crisissituatie wilt lezen dan raad ik u aan om de stukken op onze website te
lezen, omdat het te ver voert om er in deze nieuwsbrief detaillistisch op zaak in te gaan.
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Interview met Berry Hermans
Tekst Bart Thiesen
Wat is de reden dat je zo gedreven bent als het over politieke zaken gaat?
Deze vraag en zijn antwoord daarop bepalen voor een groot gedeelte het
gesprek dat ik met Berry heb.
Na een lekker warm kopje koffie, het is buiten behoorlijk fris, hebben we
twee uur de tijd om over die vraag uit te wijden. Daarna moet Berry naar
een ingelaste fractievergadering over de situatie die is ontstaan na het
opstappen van het CDA uit de coalitie.
Die gedrevenheid in de politiek is volgens Berry een gevolg van het niet
kunnen verdragen van onrecht. Dat klinkt zwaar, maar het is niets
anders dan zich kwaad maken als je merkt dat anderen bewust de
waarheid verdraaien. Daar kan hij dus duidelijk niet tegen. Proberen op
een eerlijke manier met anderen te communiceren is toch wel het eerste
wat je mag verlangen. Maar zowel in de raad als daarbuiten heersen de
sentimenten over de argumenten. Eerlijk zijn betekent niet, dat je het
altijd met elkaar eens moet zijn. Er zullen altijd verschillen van mening
zijn, maar dat is alleen maar goed. Dat houdt iedereen scherp. Je zit in
de gemeenteraad tenslotte niet om overal ja en amen op te zeggen. Ook
niet binnen de coalitie. En ja, Ronduit Open is altijd zijn partij geweest.
Ook al voordat hij politiek actief werd. Het was ook toen al Ronduit Open
of niets.

Berry Hermans foto Ronduit Open
Open

“Eerlijk zijn betekent niet, dat je het altijd met elkaar eens moet zijn.”
Natuurlijk komt tijdens ons gesprek de vraag aan de orde, wat hij zou willen verbeteren. Hij noemt dan
nadrukkelijk het feit dat er regelmatig maar wat wordt gedaan of gevraagd. Einddoelen stellen, weten
waar je naar toe wilt, mist hij nog veel te vaak. Hoe kun je anders beoordelen of iets goed gedaan is of
niet. En als je met elkaar of in de raad afspraken maakt, dan moet je die ook nakomen. En als dat niet
(meer) kan, ben daar dan eerlijk over. Een levendige discussie in de raad, daar is Berry een voorstander
van. En dan hoeft de humor in die discussie niet te ontbreken. Een kwinkslag ertussen door kan heel
bevrijdend werken.
Vanwege de situatie binnen de nu verbroken coalitie, wil hij toch nog wel opmerken, dat zelf blijven
denken, je eigen identiteit en persoonlijkheid niet opgeven, altijd een grote rol moet blijven spelen.
En tenslotte volgt dan nog een persoonlijke ontboezeming. Eigenlijk zouden er geen landelijke partijen
in de raad moeten zitten. Op een of andere manier zijn die toch altijd verbonden met de landelijke
politiek en dat kan wringen als het over plaatselijke zaken gaat.

Ronduit Open volgen via sociale media
Steeds meer mensen en organisaties zijn actief op sociale media. Professioneel en gewoon voor de lol,
sociale media hebben veel te bieden. Je kunt er grote groepen mee bereiken en direct geïnformeerd
door worden. Niet voor niets spreekt men van ‘volgen op sociale media’. Politiek is ook iets dat mensen
‘volgen’. Al langere tijd is Ronduit Open als partij te volgen via en Facebook en Twitter. Ook zijn
verschillende mensen van Ronduit Open te volgen via sociale media.
Volg Ronduit Open ook en ben direct op de hoogte als er belangrijke zaken spelen, zeker nu met de
gemeenteraadsverkiezingen in aantocht!
Op de homepage van de website van Ronduit Open treft u een link aan naar Facebook en Twitter.
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Maatschappelijke stage binnen Ronduit Open
Maatschappelijke stage doen? Denk ook eens aan de politieke partij!
Ben jij betrokken bij je eigen omgeving? Wil jij opkomen voor de belangen van anderen? Ben jij in voor
een beetje spanning? Ja, dan is een maatschappelijke stage binnen de lokale politieke partij Ronduit
Open zeker iets voor jou! Ronduit Open beidt jou vanaf nu de kans om kennis te maken met de lokale
politiek en er zelf een actieve bijdrage aan te leveren.
Ronduit Open is een onafhankelijke non-profit organisatie die al ruim 30 jaar actief is in de
gemeentelijke politiek, van wat nu de gemeente Leudal is. Het is een partij met enthousiaste en
deskundige mensen, die graag samen met jou het avontuur aan gaan om kennis te maken met de lokale
overheid (de gemeente), het reilen en zeilen van een partij en de lokale politiek zoals de gemeenteraad.
Politiek is mensenwerk, maar bovenal vrijwilligerswerk. De mensen van Ronduit Open zetten zich
belangeloos in voor de lokale gemeenschap. Daarbij kunnen ze jou hulp zeker gebruiken.
Politiek lijkt misschien wat saai, maar is dat zeker niet! Zo worden er in de gemeenteraad beslissingen
genomen die iedereen raken, ook jou. Als partij heb je standpunten en idealen die je graag wilt
verwezenlijken. Je krijgt stemmen van kiezers om dit te doen in de gemeenteraad. Heel veel thema’s
komen aan de orde, zoals onderwijs, sportaccommodaties, verenigingsbeleid, voorzieningen voor
jongeren, financiën, groenonderhoud, en nog veel meer. Actief zijn in de politiek is verantwoordelijk
werk maar ook leuk en spannend.
Tijdens jouw maatschappelijke stage binnen Ronduit Open krijg je niet alleen een unieke kijk in de
keuken van de partij, de gemeente en de lokale politiek, je gaat ook zelf aan de slag. Er is altijd veel
zinvol werk te doen. Afhankelijk van jouw eigen interesses, vaardigheden en wensen krijg je leuke
opdrachten waarmee je een echte maatschappelijke bijdrage kunt leveren. Ronduit Open verzekert jou
een leerzame en boeide maatschappelijke stage met goede begeleiding en veel kansen.
Ben jij:
 maatschappelijk betrokken;
 breed geïnteresseerd;
 een aanpakker;
 serieus;
 een makkelijke prater die weet wat hij/zij zegt;
 havo- of vwo student;
 en bereidt om in de avonduren actief te zijn?
Neem dan contact met ons op via: bestuur@ronduitopen.nl. Laat ons weten wie je bent en waarom je
een maatschappelijke stage wilt doen binnen Ronduit Open.

Goed om nog te weten……

Verantwoording

 21 maart a.s. algemene ledenvergadering Ronduit
Open vanaf 19.30u bij Geelenhoof in Kelpen-Oler. Een
uitnodiging en de agenda voor deze vergadering hebt
u samen met deze nieuwsbrief ontvangen. Het bestuur
rekent op uw komst!

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het
bestuur van de Vereniging Ronduit Open ter
informatie aan de leden van Ronduit Open,
over de raadsfractie en het bestuur.

 Vergeet niet uw contributie voor 2013 te betalen!
Samen met deze nieuwsbrief hebt u hiervoor een
acceptgiro ontvangen.
 Is uw e-mailadres nog niet bekend bij de vereniging of
is uw e-mailadres gewijzigd, maakt dit dan kenbaar
aan het bestuur via de website.

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen
geen rechten worden ontleend.
Voor vragen en opmerkingen kan men zich
wenden tot het secretariaat. Raadpleeg voor
gegevens en verdere informatie de website.

www.ronduitopen.nl
 De volgende nieuwsbrief zal in april uitkomen.
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