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Koers houden

Verder in deze nieuwsbrief

Tekst Tiemen Brouwer - Voorzitter
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Koers houden is een term die je vaak hoort in de politiek. Echter
weinig partijen doen het ook in de praktijk. Dat zien we ook in de
gemeente Leudal. Jarenlang is Ronduit Open verguist door andere
partijen in de raad, als Ronduit Open voorstellen deed voor ander
beleid of bezuinigingen. Ronduit Open is altijd consequent geweest.
Andere partijen speelde mooie weer als het hen uitkwam. Nu de
gemeente geconfronteerd wordt met de noodzaak tot ingrijpende
bezuinigingen is er paniek uitgebroken bij de coalitiepartijen.
Ronduit Open heeft altijd al gewaarschuwd voor deze situatie. Het
gaat er niet om nu alsnog gelijkt te krijgen, maar dit laat zien dat
koers houden moeilijk blijkt te zijn. Er wordt nu bezuinigd op een
manier die totaal onverantwoord is. Burgers, verenigingen,
maatschappelijke organisaties en bedrijven worden keihard geraakt.
Alles wat in jaren is opgebouwd wordt nu in rap tempo afgebroken.
Ronduit Open verzet zich hier fel tegen, er moet namelijk op hele
andere plekken worden bezuinigd. Te beginnen bij de gemeentelijke
organisatie zelf en het gemeentebestuur.
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De huidige tijd brengt forse uitdagingen met zich mee. Er veranderd
een hoop in de wereld om ons heen op dit moment. Uitdagingen zijn
er ook op de schaal van de gemeente Leudal, bezuinigingen,
decentralisaties op het sociale terrein, krimp, ontgroening,
enzovoort. Ronduit Open zal koers houden, trouw blijven aan haar
principes en idealen en opkomen voor wie of wat kwetsbaar is. Dit
heeft Ronduit Open altijd gedaan onder andere in de vorm van
ombudswerk. In de komende jaren wordt het nog belangrijker om
middels ombudswerk te zien hoe beleid in de praktijk uitwerkt.
Alle uitdagingen van deze tijd vragen er ook om dat Ronduit Open
intern koers houdt. Een scherpe focus op en discussie over onze
principes en idealen, wat we willen bereiken en hoe we dat gaan
doen is daarvoor nodig. Net als energieke en bekwame mensen. Die
hebben we nu en die moeten we ook behouden en aantrekken.
In deze nieuwsbrief leest u zoals altijd een bericht vanuit de fractie
of het wel en wee in de politiek van Leudal de afgelopen periode.
Verder stellen de nieuwe mensen binnen Ronduit Open die actief
zijn als raadslid, commissielid of bestuurslid zich aan u voor. Ook in
deze nieuwsbrief een interview, dit keer met Marianne Bultman en
Rob Flinsenberg.
Met trots hebben we kennis genomen van het feit dat Joerie Minses
burgemeester wordt van de gemeente Alphen-Chaam. Trots omdat
iemand die jaren actief is geweest voor Ronduit Open nu
burgemeester wordt. Maar aan de andere kant zullen we Joerie ook
gaan missen vanwege zijn politieke talent, gedrevenheid en om zijn
persoonlijkheid. In deze nieuwsbrief leest u een persoonlijk
dankwoord van hem. Ronduit Open is Joerie dankbaar voor zijn
jarenlange inzet. Joerie het gaat je goed!
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Bericht van de fractie
Tekst Richard Verheul - Raadscommissielid

Een nieuwe lente, maar geen nieuw geluid
vrij naar Herman Gorter (voor degenen die onbekend zijn met het werk van Herman Gorter - zie: Google, Herman Gorter – Een nieuwe lente en een nieuw geluid (…. etc.)

Het wel, maar vooral het wee van de fractie van Ronduit Open in de nieuwe bestuursperiode
Na de verkiezingen van maart 2014 startte de ook daadwerkelijk verjongde fractie van Ronduit Open met frisse moed. Het was
duidelijk dat de kiezers hun voorkeur hadden uitgesproken voor een breuk met het verleden en vooral de lokale partijen een
kans wilden geven. Zonneklaar ook dat Ronduit Open graag op die lijn wilde inzetten. Natuurlijk zou er in een nieuwe coalitie
op details ingeleverd moeten worden, maar voor de fractie stonden wel een paar zaken als een paal boven water. Er diende
een uiterst sober financieel beleid gevoerd te gaan worden, de organisatie diende sterk te worden opgeschud en we moesten
ons gaan voorbereiden op de uitvoering van een majeure opdracht: de organisatie van het nieuwe beleid op het gebied van de
jeugd, de ouderen en de volwassenen. Dat vloeide voort uit de 3 decentralisaties op sociaal en maatschappelijk gebied waarbij
rijkstaken voortaan door de gemeente dienden te worden uitgevoerd, bovendien met minder geld en binnen een heel korte
termijn.
We begonnen dus met een fris optimisme aan de onderhandelingen met de partij die als grootste uit de bus gekomen was.
Natuurlijk wisten we dat we zouden moeten inleveren, maar niet op de voor Ronduit Open essentiële kwesties. Onze
compromis-bereidheid was groot, echter niet tegen elke prijs. Helaas durfde Samen Verder niet te kiezen en wilde deze partij
op alle kaarten tegelijk inzetten. De onderhandelingen sleepten zich daardoor onverantwoord lang voort. De voorman van
Samen Verder wenste vooral het CDA binnen boord te houden, daarmee de positie van Ronduit Open in situaties waarbij het
erom zou kunnen spannen degraderend tot gedogende derde. In de onderhandelingen bleek eveneens dat het voor zowel
Samen Verder als het CDA meer ging om de poppetjes dan om de inhoud, d.w.z. wie kon er aan een wethoudersbaan
geholpen worden? De brede coalitie zat er dan ook niet meer in: gekozen werd voor het aanhalen van de band tussen Samen
Verder en het CDA. In nuchtere cijfers uitgedrukt: het draaide om een meerderheid van 14 tegen maximaal 11 stemen in de
Raad, en dat was voldoende voor een comfortabele postie in de komende vier jaar. Het coalitie-akkoord tenslotte werd een
krachteloos stuk vol algemeenheden waarin zalvende woorden werden gewijd aan de verbetering van de bestuurscultuur.
Wat die woorden echt inhielden hebben we geweten!
We hebben dat in de eerste de beste echte Raadsvergadering ervaren: direct al werd gepoogd via een vlak voor de
Raadsbijeenkomst bekendgemaakte motie de provinciale besluitvorming op het vlak van de N280 te beïnvloeden. Onware
argumenten werden verzonnen om een overbodig onderzoek op te starten dat zou moeten aantonen dat de provinciale keuze
helemaal fout zat, een besluit waarmee Baexem de slechtste oplossing in de maag zou zijn gesplitst. Kosten van dat
onderzoek: rond € 50.000. De provincie was furieus en schreef een brief op hoge poten. Maar de Raad mocht die brief niet
kennen. Het nieuwe College gaf daarmee een duidelijk signaal af hoe ze de komende vier jaar met de Raad wilde omspringen.
En communicatie en open informatie hoorde daar voorlopig niet bij. Ook met de provinciale waarschuwing dat de begroting
structureel sluitend zou moeten zijn werd lichtzinnig omgegaan. De behandeling van de kadernota was een teken aan de
wand.
De minachting voor de rol van de Raad bleek ook duidelijk uit de talrijke incidenten die zich nadien voordeden. We noemen
slechts de treurig stemmende verwikkelingen rond het zgn. Landgoed Leudal, de voormalige Camping Haelen. Hierbij werd
onderhands meer gedoogd en beloofd dan waarop andere campinghouders mochten rekenen. Met de bepalingen van de
bouwverordening werd een loopje genomen, op handhaving werd slechts na fel protest ingezet. Geen wonder dat de
actiegroep Haelen zich gepiepeld voelde. Het met deze zaak samenhangende beleid met betrekking tot de huisvesting van
arbeids-migranten werd, staande de Raadsvergadering met een uit de hoge hoed gegrabbeld motief en ondanks een eerder
toegezegd akkoord van de coalitie-partijen, geblokkeerd teneinde een nieuwe, maar overbodige inspraak-ronde mogelijk te
maken.
Wat kwam er verder zoal in de fractie aan de orde? In de voorbereidingen naar de Raadsvergadering van 9 september waren
het de punten van het nieuwe WMO-beleidsplan, de samenwerking van de Midden-Limburgse gemeenten en de
bestemmingsplannen die de aandacht vroegen. Hot item was uiteraard het bestemmingsplan dat voor het Landgoed Leudal
zou gaan gelden. Voor ons gold dat het niet vanzelfsprekend was dat het volkstuinen-complexje onderdeel zou zijn van dit
plan en dus op termijn bij het te bebouwen areaal betrokken zou kunnen worden, noch dat binnen het plan de bebouwing
opgerekt zou mogen worden tot aan de grenzen van het Natura 2000-gebied. Er dienden bovendien grenzen gesteld te
worden aan de omvang en hoogte van de te bouwen chalets en de bedrijfsvoorzieningen. We dienden voorstellen in om die
beperkingen mogelijk te maken. De plannen tot samenwerking van de Midden-Limburgse gemeenten leken wat Ronduit Open
betreft wel heel akelig veel op het echec van de GOML. Als er samenwerking tussen Midden-Limburgse gemeenten wenselijk
zou zijn dan kon die toch ook ad-hoc op projectbasis gerealiseerd worden, vonden wij. Het CDA had kennelijk niets van het
verleden geleerd!
vervolg op de volgende pagina
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Het beleidsplan WMO vond de fractie een treurig makend stuk: een kopie van een VNG-stuk vol algemeenheden, weinig
concreet op de situatie in Leudal toegesneden en absoluut geen antwoord gevend op de brandende vragen die vanuit de
gemeenschap opkwamen. Een actueel handelings- en actieplan ontbrak. We wensten een signaal af te geven: College, doe
eerst je huiswerk!
In september hebben we ons als fractie eveneens voorbereid op de Raadsinformatie-bijeenkomst van 16 september waarin
het punt van de actieve en passieve informatie-verschaffing, de kwestie van de bestuurlijke integriteit en de verbetering van
de zgn. bestuurscultuur aan de orde zouden komen. Op het punt van de actieve en passieve informatieverschaffing lag het
College op ramkoers met het recht van de Raad om alle naar het inzicht van de leden van de Raad voor het functioneren van
de Raad belangrijke informatie in handen te krijgen, desnoods onder de verplichting tot geheimhouding. Onze fractie verwees
daarvoor naar de gemeentewet en naar overige relevante bronnen. Wij beklemtoonden ten overvloede, en voor de Coalitie
was dat kennelijk niet zo vanzelfsprekend, dat het uiteindelijk de Raad is die het hoogste gezagsorgaan is van de gemeente en
niet het College. Met een stemmenverhouding van 14 tegen maximaal 11 in de Raad meende het College het niet zo nauw te
hoeven nemen met dat principe. Bij de discussie viel het wèl op dat de wethouder die het vaakst deze regel geschonden had,
wethouder Paul Vogels, zich volledig aan de discussie onttrok en geen weerwoord gaf. De meningsvorming over de
bestuurscultuur ging al heel erg snel in de richting van spreektijdbeperking, een model om kritische geluiden in de kiem te
smoren. Met de mond werd beleden dat het besmeuren van de tegenstanders niet zou moeten mogen, maar kennelijk was dit
een loze en tot niets verplichtende verzuchting. Immers zelfs in deze en ook in de hierna komende Raadsvergadering gingen
vertegenwoordigers van Samen Verder en het CDA rustig door op de bekende, met de mond beleden verafschuwde toer.
De periode na de verkiezingen overziende kan gesteld worden dat er een kwalitatieve verbeterslag tot stand kwam in de
fractie door verfrissende bijdragen op juridisch-technisch en procedureel gebied en vanuit de nieuw-verworven financiële
deskundigheid. Dossier-kennis en ombudsfuncties werden effectief ten nutte gemaakt. Uiteraard schuurden soms inzichten,
maar in de fractie ontstond een nieuw evenwicht die best iets goeds beloofde voor de komende Raadsperiode. Desondanks
deden we er goed aan ons voor te bereiden op een periode van een stormige bestuurs-herfst en een kille, koude coalitieperiode die weinig boodschap lijkt te hebben aan andersoortige inzichten en aan het democratisch respect voor
minderheidsbelangen.

Nieuwe mensen actief voor Ronduit Open
Sinds het begin van dit jaar zijn een enkele nieuwe mensen voor Ronduit Open actief als raadslid, commissielid of bestuurslid.
Zij stellen zich hieronder kort aan u voor.
Stan Backus Raadslid:
“Ik ben Stan Backus, 42 jaar, woonachtig in Heytse, getrouwd en trotse vader van twee zonen.
Ik ga me als raadslid inzetten voor de verenigingen in Leudal omdat verenigingen de basis zijn voor de leefbaarheid in onze
dorpen.”
Jordi Custers Raadslid en Voorzitter Raadscommissie Fysiek:
“Mijn naam is Jordi Custers, student Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. In mijn dagelijks leven ben ik daarnaast
actief betrokken in het verenigingsleven van mijn woonsplaats Ell. Ten slotte bedrijf ik met plezier en overtuiging namens
Ronduit Open de politiek in Leudal.”
Gerry Teeuwen Raadslid en Raadscommissielid Bestuur en Middelen:
“Mijn naam is Gerry Teeuwen, werkzaam bij de provincie Limburg en ik wil mijn kennis opgedaan in mijn werkzame leven bij de
overheid gaan inzetten voor burgers van Leudal.”
Baldwin Grabert Raadscommissielid Fysiek:
“Geachte leden, 71 jaar hebben geen slijtage teweeggebracht aan mijn denken en doen. Altijd gestreden tegen een mentaliteit
van' iedereen voor zich' en wij maken wel uit wat goed voor jou is. Dus terecht bij Ronduit Open!”
Marianne Bultman-Verheijden Bestuurslid en Raadscommissielid Bestuur en Middelen:
“Mijn naam is Marianne Bultman-Verheijden (54 jr, Heythuysen).
Momenteel ben ik voorzitter van Heemkundevereniging Heitse en De Zonnebloem regio Leudal
en vrijwilliger bij Limburg Festival.
Graag zet ik mij als bestuurslid voor Ronduit Open in. Vooral open communicatie tussen gemeente en bewoners van Leudal
vind ik erg belangrijk, met de focus op de 'zwakkeren' in onze samenleving.”
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Interview met Marianne Bultman en Rob Flinsenberg
Interview en tekst Bart Thiesen

Een gesprek met twee gedreven mensen

Nog voordat de koffie op tafel staat
om afspraken voor de komende dagen
we dan ons onderwerp ter sprake
Jeugdzorg en participatie" hoef ik
te maken. Ondanks het feit dat beiden
gesprek als vanzelf, wat alles te maken
onderwerp.

wordt er al driftig in agenda's gebladerd
te vergelijken of vast te leggen. En als
brengen "Ronduit Open en de WMO,
eigenlijk alleen nog maar aantekeningen
elkaar pas kort kennen loopt het
heeft met beider interesse in het

Toch even voor alle duidelijkheid, wat is de achtergrond van beiden, waardoor die betrokkenheid vorm heeft gekregen.
Bij Marianne is dat de Zonnebloem. Werken met mensen in deze doelgroep verandert. Mensen worden anders oud. Daarbij is
het goed om te denken in mogelijkheden, niet in wat niet kan.
Het is nog zeer onzeker hoe komend jaar het beleid van de gemeente gaat uitpakken, daarom heeft de Zonnebloem de
afgelopen jaren meermaals gesprekken met de gemeente gehad, om een goed inzicht te krijgen in de veranderingen en
daardoor ook de onrust weg te kunnen halen bij hun gasten. Ook is het van groot belang dat de gemeente weet waar de
Zonnebloem en andere organisaties voor staan. Organisaties als de Zonnebloem mogen en kunnen, met alle respect, geen
‘vergaarbak’ worden voor uitvallers van de WMO. Daarom is het zo belangrijk om grenzen te bewaken. Het gevoel dat ze bij
de gemeente alles goed voor elkaar hebben is er nog niet.
Bij Rob is dat zijn werk bij de Raad voor de kinderbescherming. Daarbij is hij zittingsvertegenwoordiger op de rechtbank.
Gesprekken voeren en onderzoek doen met mensen om zaken helder te krijgen is voor hem gesneden koek. En zo'n soort
gesprekken zou door de betreffende gemeentedeskundigen ook gevoerd moeten worden. Maar wie of waar zijn die
deskundigen. Ja, er is landelijk beleid ontwikkeld. Maar uit de aard der zaak is dat wel erg algemeen. Waar blijft de toespitsing
op Leudal. Vanuit Ronduit Open komt dan ook constant de vraag naar helderheid. En straks zal de deskundigheid niet alleen
bij het ambtenarenapparaat moeten liggen. De raad zal mee moeten kunnen praten over de gekozen oplossingen. En dus
zullen ook raadsleden meer deskundigheid moeten bezitten. En die zullen ze zich zelf eigen moeten maken. Want in
bijeenkomsten en commissievergaderingen kun je wel vragen stellen, maar krijg je beperkte en algemene antwoorden.
Marianne en Rob zijn allebei nieuw in de fractie. Bij de laatste verkiezingen hebben beide de keus gemaakt om op de lijst van
Ronduit Open te gaan staan omdat de partij open en eerlijk communiceert en het belang van de inwoners voor alles laat gaan.
En ze hebben allebei de ambitie politiek actief te zijn. Wat hun opvalt is, dat Ronduit Open een relatief jonge fractie heeft. De
nieuwelingen zullen veel moeten leren van hun ervaren collega's. Wegwijs maken in de doolhof die gemeentepolitiek heet, is
zeker een kwestie van ervaring. Als "oudere collega's" bij bepaalde dossiers gemakkelijk de voorgeschiedenis erbij betrekken,
merk je dat je nog veel moet leren.
Bij de WMO, Jeugdzorg en participatie speelt dat minder. Dat is op gemeentelijk niveau voor iedereen nieuw. Vooruitkijkend
denken beiden dat de veranderingen voor mondige mensen minder problemen zal geven. Zij weten, of komen snel te weten,
wat ze moeten doen. Voor anderen kunnen er misschien meer problemen ontstaan. Hervormingen zijn zeker wel
noodzakelijk, maar waar het vooral op aan komt is het tijdig en goed voorlichten. Handvaten geven zodat mensen begrijpen
wat er gebeurt en sluit willekeur daarbij uit. Strengere indicaties zijn dan te verantwoorden, maar maak nooit regels om de
regels.
Dringend verzoek van beiden is om nu de informatie te geven waar de mensen om vragen. Maar steeds opnieuw komt men
met uitstel en dat geeft erg veel onrust waar wij door de burgers over worden aangesproken. Als alles nog uitgelegd moet
worden als de nieuwe wet ingaat is dat veel te laat.
Tenslotte concluderen beiden dat ze erg betrokken zijn met alles wat de WMO aangaat. Zowel in de commissie Samenleving
als in de commissie bestuur en middelen voelen ze zich aangetrokken door het feit dat ze in het belang van de inwoners mee
mogen denken en beslissen in de besluitvorming over de nieuwe wet.
"Het is erg interessant en boeiend werk" stellen ze tot besluit.
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Persoonlijk dankwoord Joerie Minses bij zijn afscheid
Tekst Joerie Minses
Op 23 september jl. heeft de gemeenteraad van Alphen-Chaam mij bij de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanbevolen als nieuwe burgemeester
van deze gemeente. De benoeming zal, na afronding van de procedure, ingaan op 15
november. Dat betekent ook dat er na ruim 12,5 jaar een einde komt aan mijn
actieve bijdrage aan de lokale politiek in Leudal en daarvoor in Heythuysen. Voor
velen, binnen en buiten de partij, zal dit een volledige verrassing zijn geweest.
Inmiddels is iedereen van de eerste ‘schrik’ bekomen. Ook voor Maartje en mij is het
een spannende en turbulente tijd geweest. Zeker toen het nieuws eenmaal
wereldkundig werd. De reacties waren overweldigend en zonder uitzondering
positief. Dat heeft ons erg goed gedaan.
Het moment waarop René Clerkx mij destijds vroeg of ik politiek actief wilde worden
voor Ronduit Open herinner ik me nog als de dag van gisteren. Lokale politiek had
altijd al mijn interesse en door mijn opleiding Nederlands Recht werd die interesse
alleen maar versterkt. Daarnaast sloot het mooi aan op mijn vrijwilligersactiviteiten
in het verenigingsleven van Kelpen-Oler. Een gesprek met Thieu Wagemans en René
Clerkx gaf uiteindelijk de doorslag. Ik voelde dat Ronduit Open een partij was die
goed bij mij paste. En dat is ook gebleken. Ik heb nooit een moment spijt gehad van
mijn keuze voor Ronduit Open. Een partij die met overtuiging staat voor haar idealen, niet draait als een blad aan de boom en
haar standpunten trouw blijft. Als lokale partij staat ze dichtbij de burgers met oog voor de menselijke maat. Ik heb mij binnen
de partij altijd meer dan thuis gevoeld en ook de kans gekregen om mij te ontwikkelen en mijn talenten en kwaliteiten verder
te ontplooien. Dat heeft mij gevormd als politicus en als mens. Daar ben ik de partij en de vele mensen binnen de partij
waarmee ik in al die jaren heb mogen samenwerken heel erg dankbaar voor. Ik ben er trots op dat het mij is gelukt om vanuit
een lokale partij burgemeester te worden. Dat is zeker geen vanzelfsprekendheid. Dat straalt uiteraard ook op Ronduit Open
af.
In eerste instantie werd ik lid van de Commissie Financiën. Bep Eymael maakte een plaatsje voor mij vrij, zodat ik alvast kon
proeven aan het politieke handwerk. In 2002 werd ik gekozen tot raadslid. In 2006, 2010 en 2014 werd ik herkozen.
Hoogtepunt voor mij waren de jaren als wethouder. Vooral als locoburgemeester voelde ik mij in mijn element. Dieptepunt
was het gedwongen vertrek als wethouder begin 2013 na de door het CDA geforceerde coalitiebreuk.
Jarenlang was ik de ‘jongste’ binnen de partij. Het is voor mij een geruststelling om te zien dat de verjonging zich na de laatste
verkiezingen versterkt heeft doorgezet. Ik zie ontzettend veel deskundigheid, talent, kwaliteit en gedrevenheid binnen Ronduit
Open. Dat geeft mij het volste vertrouwen in een lange en mooie toekomst voor Ronduit Open. Ik ben blij dat ik aan de groei
en doorontwikkeling van de partij, in het bijzonder na de herindeling, een bijdrage heb mogen leveren. Ik zal de
ontwikkelingen, uiteraard van enige afstand, blijven volgen. De betrokkenheid en interesse blijft. Ik heb ontzettend veel aan
de partij te danken. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ik wens de partij en jullie allemaal alle goeds toe. We zullen elkaar
ongetwijfeld nog regelmatig tegenkomen en jullie zijn uiteraard van harte welkom in Alphen-Chaam! Dus wat mij betreft: niet
uit het oog en niet uit het hart!!
Met een hartelijk groet, Joerie Minses

Goed om nog te weten……

Verantwoording

 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.
 Volg Ronduit Open via:
twitter: @ronduitopen
www.facebook.com/ronduitopen
www.ronduitopen.nl

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.

 De volgende nieuwsbrief zal in januari 2015 uitkomen.
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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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