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Aan de slag!

Verder in deze nieuwsbrief

Tekst Tiemen Brouwer - Voorzitter
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Aan de slag! Dat is wat er nu moet gaan gebeuren in de Leudalse
politiek. In maart gingen we naar de stembus voor de
gemeenteraadsverkiezingen en nu vlak voor de zomer is er pas een
college dat het dagelijks bestuur van de gemeente ter hand neemt.
Al die maanden heeft het ‘stil’ gelegen in onze gemeente. Dat wil
niet zeggen dat er politiek geen belangrijke zaken spelen en
gespeeld hebben. Zoals altijd treft u ook in deze nieuwsbrief een
bericht van de fractie aan met daarin de politieke actualiteiten van
de laatste maanden. Voorafgaand aan de verkiezingen was al
duidelijk dat hoe de uitslag ook zou zijn het lastig zou worden een
coalitie te vormen. Temeer omdat de gemeente voor forse
uitdagingen staat. Denk aan de decentralisaties in het sociale
domein, maar zeker niet te vergeten de financiële opgaven. Het
beleid van de gemeente gaat de komende periode alle burgers en
bedrijven raken. Dat vraagt om een betrouwbare coalitie, een sterk
college en een krachtig coalitieprogramma. Tijdens de
coalitieonderhandelingen heeft Ronduit Open geprobeerd hiertoe te
komen. Echter het komen tot goede bestuurlijke verhoudingen, een
verantwoord financieel beleid en stevige afspraken in een
coalitieakkoord die de uitdagingen waarvoor de gemeente staat
aankunnen bleek onmogelijk. Ronduit Open gaat de eigen principes,
uitgangspunten en het vertrouwen van haar kiezers niet
verloochenen om koste wat kost in een college te komen. In deze
nieuwsbrief kijkt Stan Backus (een van de onderhandelaars namens
Ronduit Open) terug en vooruit na de coalitieonderhandelingen.

 Bericht van de fractie
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Ronduit Open heeft na de verkiezingen zeven zetels stevig
behouden. Dat geeft vertrouwen. De raadsfractie van Ronduit Open
is dan ook klaar om op een constructieve wijze als oppositiepartij
aan de slag te gaan. Vanuit een positief-kritische houding met oog
voor de belangen van burgers en bedrijven. De fractie bestaat uit
een goede mix van nieuwe mensen en mensen die ook in de
afgelopen periode al raadslid waren. Ervaring en nieuw elan dus.
Ook het bestuur van Ronduit Open zit niet stil. Tijdens de druk
bezochte jaarvergadering in april jl. zijn twee nieuwe mensen met
veel ervaring toegetreden toe het bestuur. Na de drukke periode
van de gemeenteraadsverkiezingen gaat het bestuur verder aan de
slag met het continueren en uitbouwen van het reeds gevoerde
beleid.
In de volgende nieuwsbrief maakt u persoonlijk kennis maken met
de nieuwe raads-, bestuurs- en commissieleden, die de komende
periode namens en binnen Ronduit Open aan de slag gaan.
Tot slot wens ik u namens alle fractie-, en bestuursleden van Ronduit
Open een fijne zomer toe!
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Bericht van de fractie
Tekst Thieu Wagemans - Raadslid
Natuurlijk stonden de afgelopen maanden de gesprekken centraal over de vorming van een nieuwe coalitie. Joerie Minses,
ondersteund door Stan Backus en Tiemen Brouwer, hebben namens Ronduit Open hieraan deelgenomen en fractie en bestuur
uitstekend op de hoogte gehouden. Maar ook het gewone raadswerk is intussen doorgegaan. Burgers blijven een beroep op
ons doen wanneer hun contacten met de gemeente daartoe aanleiding geven. Veel aandacht is besteed aan de plannen rond
de Camping Leudal in Haelen. De eigenaren hebben enkele jaren geleden een plan gepresenteerd om de camping om te
vormen tot een hoogwaardig landgoed. Daar stond Ronduit Open heel positief tegenover. Echter het afgelopen jaar is men
een heel andere weg ingeslagen door de nadruk te leggen op huisvesting van seizoenarbeiders. Verder heeft men in overleg
met wethouder Vogels wijzigingen van het bestemmingsplan voorbereid die zeer afwijken van de oorspronkelijke plannen.
Dat was voor Ronduit Open al in februari jl. aanleiding aan de Raad een voorstel te doen om vast te houden aan de
oorspronkelijke plannen. Ons voorstel werd overgenomen.
Welzijnswerk
Wij maken ons grote zorgen over de toekomst van het welzijnswerk in Leudal. Het College heeft het welzijnswerk opnieuw
aanbesteed en gegund aan Synthese. Probleem daarbij is dat er geen harde afspraken zijn gemaakt over de activiteiten die
Synthese zal uitvoeren. Dat heeft nu reeds geleid tot grote ongerustheid over de toekomst van de maaltijdvoorziening, over
voortzetting van huiskamerprojecten en over het jongerenwerk. Herhaaldelijk heeft Ronduit Open afgelopen jaar hier
aandacht voor gevraagd maar men ging zijn eigen weg. Met vrijwilligers werd nauwelijks overleg gevoerd. Men ging door om
zaken te regelen van achter het bureau. Wij zullen er alles aan doen om de door het College gemaakte fouten nog te
repareren, ook al zijn de contracten reeds gesloten.
Mariabosch Baexem
Al ruim tien jaar is gewerkt aan een nieuwe invulling van Mariabosch. Wij zijn voorstander van een combinatie van
woningbouw en zorg. Echter er moet nog heel veel worden geregeld. Het College is er nog steeds niet in geslaagd tot
oplossingen te komen. Partijen zijn niet definitief bereid om mee te werken, de financiering is niet rond en ook is niet zeker of
de exploitatie sluitend kan worden. Het College heeft voorgesteld om de subsidie die Leudal van de provincie krijgt voor de
nieuwbouw van Ellenhof in te zetten voor Mariabosch. Ronduit Open vindt dat we niet al met geld moeten strooien zonder
dat de plannen concreet zijn uitgewerkt. Tal van zaken zijn nog niet duidelijk zoals de ontsluiting van Mariabosch naar de
Stationsstraat. Ook is niet helder wie daarvoor de rekening moet betalen.
Jaarrekening 2013
Voor het eerst in de geschiedenis van Leudal sluit de jaarrekening met een tekort van maar liefst ruim 800.000 euro. Volgens
het College was dat tekort ontstaan doordat er meer geld nodig is voor onderhoud van gebouwen. Volgens ons is het
probleem dat er ook afgelopen jaar veel te veel geld is uitgegeven zonder noodzaak. Onze voorstellen om minder
adviesbureaus in te schakelen en minder duur personeel van buiten in te huren werden in december 2012 afgewezen door
het CDA. Men had er zelfs een crisis voor over om door te kunnen gaan met een onaanvaardbaar hoog uitgavenniveau. Een
dergelijk beleid betekent dat men de problemen afwentelt naar de burgers. Dat beleid wijzen wij af en we zullen ons daar
krachtig tegen blijven verzetten.
Openheid
Openheid moet volgens ons vanzelfsprekend zijn maar helaas geldt dat niet voor de gemeente Leudal. Telkens weer worden
raadsleden gebrekkig en onvolledig geïnformeerd. Zelfs een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur werd afgewezen. Men
probeert telkens weer informatie die ongunstig uit de publiciteit te houden. Zelfs de regels van de Gemeentewet waarin
nadrukkelijk is bepaald dat raadsleden recht hebben op volledige en correcte informatie worden met voeten getreden. Dat is
voor Ronduit Open aanleiding geweest om hierover in een openbaar debat strakke afspraken te maken. Juist het weigeren om
raadsleden correct te informeren is een belangrijke reden voor de verziekte verhoudingen in Leudal. Raadsleden wordt zo de
mogelijkheid ontnomen om het beleid van het College te controleren, wat immers een wettelijke taak is van de
gemeenteraad.
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Stan kijkt terug en vooruit na de coalitieonderhandelingen
Tekst Stan Backus - Raadslid
Toen ik vorig jaar een gesprek had met Bart Thiesen en René Clerkx over een
mogelijke rol binnen Ronduit Open had ik geen idee dat ik een half jaar later
gevraagd werd om deze tekst te schrijven. Het gesprek vond destijds plaats in huize
Thiesen onder het genot van een kop koffie en een overdaad aan heerlijke koekjes.
Het gesprek verliep bijzonder prettig en voordat ik het wist was de avond ingevallen
en hadden we meer dan twee uur gepraat over politiek en dan met name die in
Leudal. Enkele maanden later werd de lijst bekend gemaakt en mij was plaats 12
toebedeeld. Een mooie plek om uiteindelijk als commissielid aan de slag te gaan,
dacht ik toen. Maar wie mij een beetje kent weet dat ik niet van half werk hou. Met
enkele vrienden heb ik een campagne bedacht om toch een serieuze gooi te doen
naar een raadszetel. Facebook en Twitter werden ingeschakeld. Flyers en posters
werden gedrukt en verspreid. Maar bovenal de gesprekken die ik met velen heb
gevoerd gaven me vertrouwen dat het me misschien toch ging lukken. Dat ik
uiteindelijk met 210 stemmen rechtstreeks gekozen ben,
was boven alle
verwachtingen. Plek 3 binnen de partij. Iets waar ik bijzonder trots op ben. Mijn toen
nog op vakantie zijnde ouders konden het niet geloven. Dat ik hun huis in
verkiezingstijd “illegaal” had beplakt met mijn poster heb ik ze maar niet verteld.
Tijdens de eerste fractieoverleggen is me gevraagd om namens de fractie deel te nemen, samen met Tiemen en Joerie, aan de
formatiegesprekken waarvoor we samen met het CDA, door Samen Verder waren uitgenodigd. Het werd een intensieve
periode van veel overleg waarin telkens weer de vertrouwensvraag naar voren kwam. Ik weet nog dat ik in één van die
overleggen heb aangegeven het te betreuren dat er zoveel wantrouwen is. Ook dat ik daar zelf geen last van had als
nieuwkomer, maar ook dat ik zag dat het onderlinge wantrouwen tussen enkele beeldbepalende Leudalse
volksvertegenwoordigers niet kon worden “weggepraat”. De enige mogelijkheid die ik zag en nog steeds zie is dat degenen die
niet of minder belast zijn met het verleden de stap zouden kunnen zetten en zich, én het bestuurlijk samenspel, niet zouden
laten leiden door de wantrouwende minderheid. Dat laatste bleek uiteindelijk, op dat moment, een brug te ver. Het leidde er
toe dat een brede coalitie niet mogelijk was. Niet alleen op inhoud maar, naar mijn overtuiging, óók niet op basis van gebrek
aan onderling vertrouwen. Vandaar dat een twee-partijencoalitie naar mijn mening de beste oplossing was en is. Daarbij denk
ik ook dat de beste oplossing voor Leudal een coalitie zou zijn tussen Samen Verder en Ronduit Open. Als die twee partijen tot
elkaar, in positieve zin, veroordeeld zouden zijn , zou dat veel en veel beter zijn voor Leudal. Het heeft niet zo mogen zijn.
Samen Verder koos uiteindelijk voor het CDA.
En dan nu de toekomst. Ik denk dat Leudal wederom zware tijden tegemoet gaat. Niet alleen vanwege de onderlinge
verhoudingen, hoewel dat er zeker mee te maken heeft, maar met name door de grote opgaven die ons te wachten staan en
het gebrek aan een heldere koers, hoe deze opgaven te lijf te gaan. De problemen worden onvoldoende benoemd en de
oplossingen worden te snel gevonden in belastingverhogingen of het inzetten van reserves. Het herijken van
accommodatiebeleid (zowel wat betreft de verenigingen als de gemeenschapsaccommodaties), het invullen van de
bezuinigingsopgaven (taakstellingen), de reorganisatie en de uitvoering van de drie decentralisaties zijn nog maar enkele
onderwerpen waar we de komende tijd de handen aan vol zullen hebben. Ik hoop dat de discussies over deze onderwerpen:
(1)open (de raad krijgt alle informatie), (2)op de inhoud (dat mag stevig) en (3)met respect voor elkaars (andere) mening
worden gevoerd, zonder dat oude sentimenten weer de kop opsteken. Ik maak me er in ieder geval sterk voor dat ik mezelf
daar niet in mee laat zuigen en zal de discussie blijven voeren op basis van de inhoud en met de insteek dat de burgers (geen
belastingverhoging) en zeker ook de verenigingen (geen bezuinigingen) NIET de dupe mogen worden.

Goed om nog te weten……

Verantwoording

 Recent zijn de fractie-, steunfractie-, en bestuursleden bijeen
geweest voor een eerste interne evaluatie van de
gemeenteraadsverkiezingen die in maart jl. zijn gehouden. Alle
input van die bijeenkomst zal door een uit de fractie en bestuur
samengestelde evaluatiecommissie verder worden uitgewerkt.
 Vergeet niet uw contributie voor 2014 te betalen!
 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.
 De volgende nieuwsbrief zal in oktober uitkomen.

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.
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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
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