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Politiek volop in de aandacht

Verder in deze nieuwsbrief

Tekst Tiemen Brouwer – Voorzitter
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Zo, de zomer is (helaas) weer voorbij, net als het politieke reces.
Alweer een tijdje is de fractie van Ronduit Open dan ook volop aan
de slag in de politieke arena van Leudal.

 Bericht van de fractie

De politiek staat volop in de aandacht. Niet alleen vanwege de
politieke gang van zaken in Leudal, maar vooral vanwege de ‘grote’
dossiers die al aan de orde zijn geweest of nog moeten komen. Denk
aan dossiers als de N280, gebiedsontwikkeling tussen Neer en
Buggenum, transitie van de gemeentelijke organisatie, de zaak Grote
Kampweg te Haelen, bestemmingsplan buitengebied, kanteling
sociale domein, ect. Stuk voor stuk politiek gevoelige dossiers
waarvoor veel maatschappelijke aandacht is. Terecht overigens.
Zoals altijd treft u ook in deze nieuwsbrief een bericht van de fractie
aan. Met daarin de belangrijkste zaken die in de afgelopen periode
politiek aan de orde zijn geweest.

 Kort nieuws
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Wagemans
 Goed om nog te weten……
 Verantwoording

Maar er is meer waardoor de (lokale)politiek momenteel meer en
meer de aandacht trekt. Namelijk op 19 maart 2014 worden landelijk
de gemeenteraadsverkiezingen gehouden, dus ook in Leudal. De tijd
van campagne voeren komt er aan. Dit betekend voor Ronduit Open
verantwoording afleggen over de afgelopen raadsperiode en het
presenteren van plannen en een perspectief voor de komende jaren.
Uiteraard zal de boodschap van Ronduit Open tijdens de verkiezingen
concreet en realistisch zijn, maar ook consistent. In lijn met onze
principes en idealen en onze wijze van politiek bedrijven zoals we dat
de afgelopen 30 jaar hebben gedaan. Een daarvoor door het bestuur
in het leven geroepen commissie is volop bezig met het werven en
selecteren van goede kandidaten voor de kieslijst van Ronduit Open.
Over onder andere het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst
gaan we met elkaar van gedachte wisselen op een extra
ledenvergadering in november waarvoor ik u graag uitnodig.
Niet alleen voor dossiers die in de raad aan de orde komen en de
wijze hoe je die als partij behandeld en beoordeeld is veel aandacht,
maar ook voor de opvattingen van een partij over de rol en
verantwoordelijkheden van raadsleden. Zo gaat het de laatste tijd
veel over het thema ombudswerk, iets wat Ronduit Open altijd met
overtuiging heeft gedaan. Om mensen hun weg te laten vinden in
het woud van de gemeentebureaucratie, op te komen voor wat
kwetsbaar is en om de uitwerking van beleid in de praktijk te zien. In
deze nieuwsbrief een interview met raadslid Thieu Wagemans
hierover.
Graag ontmoet ik u tijdens de extra ledenvergadering in november.
Tot dan, ik reken op uw komst!
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Bericht van de fractie
Tekst Richard Verheul - Raadslid
Het is een turbulente periode geworden voor Ronduit Open. Het onverhoedse verraad van het CDA aan de
uitgangspunten van de voormalige coalitie hakte er stevig in. Natuurlijk zat het ons niet lekker dat een
prima stel wethouders de woestijn werd ingestuurd en dat de zwakste van het stel opnieuw op het pluche
werd gehesen. Wie had kunnen bevroeden dat het CDA zo slecht kon omgaan met het ernstig nemen van
de burgerlijke democratie. Wie had verwacht dat het CDA het zo moeilijk zou vinden zich volgens de eigen
coalitie-nota “Verbindend aan de slag” te gedragen. De regenteske instelling van deze fractie verdroeg zich
niet met het bieden van een luisterend en meevoelend oor aan degenen die door de ambtelijke
bureaucratie het spoor bijster geworden zijn. De terugkoppeling op de eigen inbreng van burgers werd en
wordt weliswaar door deze fractie met de mond beleden, in de praktijk blijkt het CDA nauwelijks te kunnen
omgaan met tegenspraak. Een perfect functionerend team van wethouders werd geofferd ten behoeve van
de greep naar de bestuursmacht. De zwakste broeder mocht blijven, de man die door de nieuwe coalitiepartners eerder bijna vanwege zijn betwistbare optreden naar huis gestuurd moest worden.
In de nieuwe situatie moest er toch werk verzet worden. De fractie van Ronduit Open wilde vooruit kijken,
en oordelen over de kwaliteit van de voorstellen. Ook nu, zoals ook toen we eigen wethouders hadden,
ging het niet om de poppetjes maar om bestuurlijke kwaliteit. Dat viel bar en boos tegen. Er was
bijvoorbeeld haast geboden met het vinden van een oplossing voor een al 14 jaar slepend pijn-dossier.
Een dure commissie had uitgesproken dat de vroegere gemeente Haelen en ook Leudal veelvuldig in de
fout gegaan waren. Sluit het dossier af met een genereus bod en koop het betreffende pand van de familie
Ruiter-Borel. Accepteer voor de civiele zaken het oordeel van de rechter. We waren verbijsterd te merken
dat de minst voor deze onderhandelingstaak toegeruste wethouder deze klus kreeg toebedeeld. Tot een
aanvaardbare vorm van communicatie is hij al die maanden niet in staat gebleken. De kosten voor de
beveiliging van het pand in Haelen liepen met tonnen op. Onze suggesties voor een oplossing werden door
de nieuwe coalitie in de wind geslagen. Zo sleept het drama zich al maanden voort.
Een van de eerste bestuurlijke struikelblokken vormde de post van het leerlingenvervoer. Al eerder hadden
ook wij aangegeven dat er een halt toegeroepen moest worden aan de formidabele kostenstijging tot bijna
€ 1 miljoen. De nieuwe wethouder ging echter te werk als de bekende olifant in de spreekwoordelijke
porseleinwinkel: een forse bezuiniging moest worden doorgevoerd, maar hij deed dat wel wel zonder
vooraf te overleggen met de betrokkenen. Onbegrip voor de situatie van ouders van enkel- of meervoudig
gehandicapte kinderen kwam tot uiting in zijn eerste confrontatie met deze groep. Gesprekken in de
Commissie Samenleving en persoonlijke contacten creëerden een platform voor overleg en leidden
tenslotte tot een acceptabeler uitvoeringslijn.
Communicatie en overleg waren en zijn niet de meest prominente bestuurlijke kwaliteiten van het nieuw
aangetreden coalitie-college. Dat bleek al bij het geharrewar rond het bestemmingsplan HeythuysenCentrum. Wethouder Vogels bakte het (alweer) erg bont door een afzonderlijke deal te sluiten met een
groot-grutter. Aan overleg met andere belanghebbenden had hij geen boodschap.
Op het punt van de regionale samenwerking was ook weinig vreugdevols te melden. Nog steeds worden
er, ondanks een vernietigend rapport over het minimale succes van de regionale samenwerking, grote
bedragen in de GOML gestopt. Dit ondanks het feit dat er nauwelijks zicht is op verbetering. De meest
opvallende financiële prestatie van het nieuwe College was wel om van de plus in de min terecht te komen.
Het begrotingsplaatje 2014 oogde niet vrolijk. De OZB zou omhoog moeten, minder zorg wordt besteed
aan publieke voorzieningen, zelfs probeert het College de toezegging aan Ell weer onderuit te halen. Wij
waren en zijn daar mordicus op tegen. Gedane toezeggingen kom je na, vinden wij, anders is er sprake
van onbehoorlijk bestuur. Het optreden van wethouder Thomassen als de nieuwe schatbewaarder van
Leudal belooft op dit punt weinig goeds. Door onverantwoorde uitgaven, bijvoorbeeld door een nauwelijks
onderbouwde investering in ICT en in de ambtelijke organisatie, putten we onze reserves uit en mikken we
als klap op de vuurpijl alleen voor dit jaar al op een zeperd van ruim € 7 ton!
Het Welzijnswerk diende deze periode opnieuw aanbesteed te worden. Het nieuwe College kwam met een
verbluffend nieuw idee. We gaan voortaan niet meer vragen aan zorgaanbieders naar wat ze precies in de
aanbieding hebben, nee, we geloven ze op hun blauwe ogen als ze ons vertellen dat ze aan het einde van
de gunnings-periode de beloofde doelen hebben waargemaakt.
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Mogelijkheden om kwaliteitseisen te stellen krijgen we in zo’n proces niet, en ook weten we niet wat we
kunnen doen als de doelen niet bereikt worden. Onze commissie- en raadsvragen zijn ondanks ons
aandringen nog steeds niet bevredigend beantwoord. In de hele planning wordt nauwelijks gerept over
zelfsturing en burger-participatie terwijl daartoe volgens ons kansen te over zijn.
De gemeentelijke organisatie moet op de schop. Dat vinden wij al jaren. Wij haalden ons de hoon van
andere partijen op de hals als we het waagden om dit aan de orde te stellen. Maar met de plannen van dit
College gaat men in plaats van het management aan te spreken nu enorme sommen uitgeven voor allerlei
vage doelen die met cultuurverandering te maken zouden hebben. Wij denken dat er al veel te lang om de
hete brei is heengelopen en dat men verzaakt heeft op het punt van allerlei gewone bedrijfsorganisatorische zaken. Functioneringsgesprekken houden, bijvoorbeeld, competenties inventariseren,
persoonlijke deskundigheidsbevordering en carrière-planning en dergelijke inboeken. Wij vinden het maar
raar dat de verantwoordelijken hiervoor niet aangesproken worden. We vinden ook dat dit uitgavencircus
een voorbeeld is van hoe in Leudal gemeenschapsgeld verspild wordt.
De N280 lijkt een verhaal zonder einde te worden. Allerlei belangengroepen hebben hun zegje gedaan en
er zijn een aantal richtinggevende ideeën boven komen drijven. Wij hebben als Ronduit Open altijd
gekozen voor enkele noodzakelijke aanpassingen, omdat wij vinden dat deze weg vooral bedoeld is voor
het lokale en regionale verkeer. Het transito-verkeer moet een andere route nemen. De partijen in de
Raad hebben zich in het eindadvies aan de Provincie, daarbij stevig gestuurd door wethouder Vogels,
onder druk laten zetten door diezelfde Provincie die dicteerde dat welke variant ook gekozen zou worden
de mogelijkheid tot het opwaarderen tot een 2 x 2 baansweg, een zogenaamde stroomweg, ingecalculeerd
moest worden. Wij wensten niet te buigen voor een dergelijke pressie. Wij staan voor het belang van
Leudal en zijn inwoners en voor hen is die opwaardering volstrekt overbodig. Nu akkoord gaan met deze
eis betekent naar onze mening op termijn een niet gewenste autoweg..
In de afgelopen periode heeft de fractie veel tegenwerking moeten ervaren. We hebben moeten werken in
een sfeer waarbij eerder gekeken werd naar de partij-politieke kleur van ingebrachte voorstellen dan naar
de inhoud. Veel zaken die op de rails stonden werden afgekapt, nuanceringen van voorgenomen beleid
naar de prullenbak verwezen. Bovenal werd hard op de man gespeeld. Voor de komende periode belooft
dat weinig goeds. We blijven vasthouden aan onze principes en zijn bepaald niet van plan water bij de wijn
te doen.

Kort nieuws
Extra ledenvergadering
Samen met deze nieuwsbrief heeft u een uitnodiging ontvangen voor een extra ledenvergadering die
geheel in het teken zal staan van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Tijdens deze
vergadering zal het bestuur de stand van zaken ten aanzien van de interne voorbereidingen en plannen
voor de verkiezingen toelichten en u een aantal zaken ter instemming voorleggen.
De ledenvergadering vindt plaats op 21 november 2013 vanaf 19.30 uur bij Geelenhoof Grathemerweg 16
te Kelpen-Oler.
Graag tot ziens op 21 november. Wij rekenen op uw komst! Koffie, thee en een stukje vlaai staan klaar.
Afmelden graag vóór 17 november a.s. via bestuur@ronduitopen.nl of 0475-492411. Neem ook gerust
contact op als vervoer een belemmering mocht zijn om te kunnen komen. De organisatie brengt u dan in
contact met een ander lid van Ronduit Open die bereid is om u thuis op te halen.
Maatschappelijke Stage
Voor de zomer heeft Olaf van der Aart uit Heythuysen zijn maatschappelijke stage binnen Ronduit Open
afgerond. Tijdens zijn stage heeft hij een uniek kijkje in de keuken van Ronduit Open en de gemeente
Leudal gekregen. Hij heeft intensief het politieke proces gevolgd. Olaf is Gymnasium leerling aan St. Ursula
in Horn. Niet alleen voor Olaf is er de mogelijkheid voor het doen van een maatschappelijke stage binnen
Ronduit Open. Ook voor anderen is deze mogelijkheid er, kijk op de website van Ronduit Open voor meer
informatie.
In memoriam
Eind augustus is bestuurslid Sikke van der Veer overleden op 85 jarige leeftijd. Met respect denken wij aan
zijn actieve betrokkenheid bij onze vereniging.
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Interview met Mathieu Wagemans
Tekst Bart Thiesen

Ronduit Open en ombudswerk
Nog voordat we met ons interview beginnen moet even duidelijk worden gemaakt wat onder ombudswerk
verstaan moet worden. En zonder een exacte definitie te gebruiken, wordt toch snel duidelijk dat hulp aan
burgers, op allerlei terreinen, bij contacten met overheden, en in ons geval met de gemeente, aardig in de
buurt komt. Dicht genoeg in ieder geval om mee vooruit te kunnen.
Raadsleden, zo zegt Thieu, zijn de gekozen vertegenwoordigers van de burgers. Daarom moeten ze ook
dienstbaar zijn aan die burgers. Wanneer mensen dus met vragen om hulp komen, kun je als raadslid
ervoor kiezen om die burger behulpzaam te zijn. En die hulp kan vele vormen aannemen, naargelang de
vraag die gesteld wordt. Dat kan dus uiteenlopen van het nalezen van ingevulde formulieren, tot hulp bij
het schrijven van bezwaarschriften of advies over te volgen procedures. Daarbij staat voorop dat bij dit
alles een raadslid hulp kan bieden, maar nooit het probleem kan oplossen. Beslissingen worden namelijk
ten alle tijden genomen door B & W, bevoegde wethouders of ambtenaren of door de gemeenteraad. Een
raadslid kan dus alleen adviseren en dat moet altijd, bij alle hulp, duidelijk zijn voor burger en raadslid.
Hulp dient verder open en eerlijk te zijn. Iemand die hulp vraagt kan dus te horen krijgen dat hij goed en
juist geadviseerd zal worden, maar dat het betreffende raadslid, als er in de raad over gestemd moet
worden, tegen zal zijn. Nu is er de laatste tijd sprake geweest van een officiële ombudsman bij de
gemeente. Wat vindt Thieu van zo’n aanstelling?

“Het hoort tot de functie van een raadslid om goed te luisteren naar
ervaringen van burgers.”
Het nadeel van zo iemand, vindt hij, is dat er waarschijnlijk dan ook allerlei regels zullen komen waaraan
zijn werk zal moeten voldoen. Dan krijg je de zoveelste procedure. Verder is het ook niet nodig. Het hoort
tot de functie van een raadslid om goed te luisteren naar ervaringen van burgers. Bovendien kost een
ombudsman geld dat vervolgens door burgers moet worden betaald. Burgers zullen, ook in de toekomst,
zeker blijven aankloppen bij mensen die ze vertrouwen en die hen kunnen helpen als ze problemen hebben
met een overheid. Ombudswerk zal dus zeker blijven bestaan zolang er burgers en overheden zijn, en
zolang belangen van beiden niet altijd met elkaar overeenstemmen. De regeltjes, die op papier zo mooi
lijken, blijken in de praktijk vaak toch iets minder mooi te zijn. Zeker in de ogen van burgers bij wie dat
minder goed uitkomt.
En zolang die burgers bij raadsleden een eerlijk advies krijgen en daarop ook steeds kunnen vertrouwen,
zolang zal die hulp ook gevraagd worden.

Verantwoording

Goed om nog te weten……
 Is uw e-mailadres nog niet bekend bij de vereniging of is uw emailadres gewijzigd, maakt dit dan kenbaar aan het bestuur via
de website.
 Ronduit Open is ook te volgen via Twitter en Facebook. 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.

 De volgende nieuwsbrief zal in januari 2014 uitkomen.
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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. 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.
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