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Oppositie Ronduit Open hard nodig zo blijkt

Verder in deze nieuwsbrief

Tekst Tiemen Brouwer - Voorzitter
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Aan het begin van deze raadsperiode was Ronduit Open betrokken  Bericht van de fractie
bij de coalitieonderhandelingen. Na verloop van tijd bleek het voor
Ronduit Open onmogelijk de gesprekken voort te zetten. Dit kwam  Interview met Gerry Teeuwen
omdat op voor Ronduit Open principiële punten de politieke
verschillen tussen de partijen te groot waren. En over principes Pagina 3
onderhandelt Ronduit Open niet. Dit heeft Ronduit Open nog nooit
gedaan. Ronduit Open koos vervolgens met overtuiging voor de rol  Het functioneren van de lokale democratie in Leudal
van oppositiepartij.
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Hier werden door sommige wel vraagtekens bij gezet. Kan dat wel
als de op een na grootste partij van Leudal? Ben je als partij dan nog
 Goed om nog te weten……
wel van meerwaarde? Nou en of! De oppositie van Ronduit Open in
de gemeenteraad is hard nodig zo blijkt. Ronduit Open biedt
 Verantwoording
tegenwicht tegen het desastreuse beleid dat de huidige coalitie
voert. Ronduit Open legt de vinger op de zere plekken. Ronduit
Open vertelt burgers en bedrijven wat de coalitie hen niet vertelt.
Ronduit Open komt met voor burgers betere alternatieven.
Naar buiten toe mooi weer spelen daar is de coalitie goed in, maar
ze hebben weinig oog voor de uitwerking van hun beleid in de
praktijk. Ronduit Open luistert naar burgers, bedrijven, verenigingen
en organisaties in Leudal die in de knel komen. Voor hen verricht
Ronduit Open ombudswerk. Dit wordt nogal eens bekritiseerd, maar
het is zelfs een wettelijk beschreven taak van raadsleden. We
hebben het altijd gedaan en zullen het blijven doen. De huidige
coalitie doet er alles aan de politiek op afstand te zetten en burgers
de mond te snoeren. Zo is het spreekrecht voor burgers in de raad
afgeschaft. Dit is een van de redenen waarom het belangrijk is dat er
door Ronduit Open stevig oppositie gevoerd wordt en blijft worden.
Ook in deze nieuwsbrief treft u weer een bericht van de fractie aan.
Met daarin een terugblik op de politieke actualiteiten in de
afgelopen periode. Tevens geeft Richard Verheul, raadscommissielid
Sociaal, zijn persoonlijke visie op het functioneren van de lokale
democratie in Leudal.
Verder maakt u middels een interview nader kennis met Gerry
Teeuwen. Sinds maart vorig jaar raadslid namens Ronduit Open.
Tot slot wil ik nog uw aandacht vragen voor twee dingen. Allereerst
roep ik u op positieve en negatieve ervaringen met ondersteuning
vanuit de gemeente Leudal op het vlak van zorg en welzijn te
melden bij de fractie. Naar aanleiding van de decentralisaties
ontvangt de fractie namelijk veel klachten en de fractie wil een nog
beter zicht krijgen op de situatie in Leudal, om er vervolgens politiek
mee aan de slag te gaan. Ten tweede nodig ik u uit de fractie te
ondersteunen met kennis en ervaring op de verschillende domeinen;
fysiek, sociaal en bestuur & middelen.
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Bericht van de fractie
Tekst Stan Backus - Fractievoorzitter

De start van 2015
Rustig
Het eerste deel van 2015 was het eigenlijk opvallend rustig vanaf de zijde van de coalitie. Dat gaf ons ruimte om zelf met
voorstellen te komen die wij politiek belangrijk vinden. Wij dienden in maart diverse moties in. Dit vaak tot ergernis van de
coalitiepartijen die dan ook bijna demonstratief, en zonder een fatsoenlijk inhoudelijk debat, de moties wegstemden. Helaas
vond de coalitie het niet nodig de leefomgeving van burgers te beschermen en de luchtkwaliteit niet te laten verslechteren.
Jammer!
Openheid
Wel lijkt er nu eindelijk duidelijkheid over een punt waar we al jaren voor vechten: de openbaarheid van stukken. De
burgemeester heeft nu in de raadsvergadering kort en bondig toegezegd dat de raad(sleden) alle informatie krijgen die ze
vragen, ongeacht het onderwerp en het doel. Maar zoals zo vaak is de inkt van de toezegging nog niet droog of we hebben al
weer enkele negatieve ervaringen. Op een vraag die beantwoord kan worden met twee woorden moeten we nu 30 dagen
wachten. Waarom? Geen idee. En in antwoord op vragen van Berry Hermans om meer financiële informatie kregen we weer
het antwoord dat we die informatie (voorlopig) niet krijgen. Duidelijk mag zijn dat we blijven strijden voor openheid.
Ombudsfunctie
Ook hebben we de raad nog een keer duidelijk proberen te maken dat de ombudsfunctie een wezenlijk onderdeel is van het
takenpakket van de raad. Maar ook hier leken de meeste raadsleden de schouders op te halen en namen de informatie voor
kennisgeving aan. Wij vinden dat we als raad het college moeten controleren. Overigens zou een zichzelf respecterend college
dat ook moeten willen. Dat houdt iedereen scherp in het samenspel van de lokale politiek. Na de achteruitgang van de
aandacht die de lokale pers heeft voor de lokale politiek (mede vanwege bezuinigingen) moet de raad extra alert zijn. Dat
bleek maar weer eens toen we het college confronteerde met een misgelopen subsidie bij de Bombardon. Het toch al
noodlijdende gemeenschapshuis in Heythuysen. Door interne fouten liep Leudal 90.000 euro subsidie mis. Ook het college liet
hier steken vallen door de raad niet tijdig te informeren.
Burgers
En dan was er nog het spreekrecht van burgers. Ook hier stond Ronduit Open er weer alleen voor door te stellen dat we het
een basisrecht van burgers vinden, dat ze in contact kunnen komen met de raad. En dat ze daar dus moeten kunnen
inspreken. De meerderheid vond echter dat dat niet nodig was en wees alle burgers rigoureus terug naar de commissies.
Overigens liggen er nu voorstellen waarin het inspreekrecht in de commissies zwaar wordt ingeperkt. Het lijkt wel of een
meerderheid van de raad niet meer weet voor wie we het allemaal doen, en dat wij slechts vertegenwoordigers van onze
burgers zijn. Wellicht dat ook hier geldt .. Komt tijd komt raad!

Interview met Gerry Teeuwen
Interview en tekst Bart Thiesen
Als ik op Koningsdag 's middags bij Gerry's huis aankom, wordt ik vriendelijk verzocht achterom te
komen. Zo gaat dat hier in Haler. En ook koffie met gebak - met een oranje accent - horen bij een
hartelijk welkom. Gerry blijkt een echte causeur te zijn. Maar ondanks de gezelligheid is haar
benadering van de politiek wel degelijk heel serieus.
Op mijn vraag hoe ze in de politiek terecht is gekomen volgt ongewild een heel levensverhaal. Hoe ze
op 15 jarige leeftijd, de Mulo was met goed gevolg doorlopen, begon te werken. Daarna, 18 jaar oud, bij
dienst bouw- en woningtoezicht en gemeentewerken van de gemeenten Hunsel en Stramproy terecht
kwam en daar leerde dat ambtenaren dienstbaar hoorden te zijn. Op de eerste plaats natuurlijk aan het
gemeentebestuur, maar niet minder aan de burgers. Ze ging ook weer aan het leren; 3 avonden in de
week naar school naast haar werk. Dat alles zorgde ervoor dat ze in 1990 met succes kon solliciteren bij
de provincie waar ze bij de afdeling Ruimtelijke Ordening kwam te werken. Later werd dat de afdeling Financiën en nog later
specialiseerde ze zich in de Gemeentefinanciën. Zo kwam ze opnieuw bij de gemeente terecht, hoewel het deze keer
gemeentes waren. Hoe geven gemeentes hun geld uit en - in sommige gevallen - hoe houden we als provincie dat
uitgavenpatroon binnen aanvaardbare grenzen. En dat ze, als inwoner van Leudal, zich bijzonder interesseert voor de
financiën van die gemeente, zal niemand vreemd vinden. Al eerder was ze in contact gekomen met Ronduit Open en ze vond
dat daar de meeste kwaliteit zat. En toen, voor de verkiezingen van afgelopen jaar, haar werd gevraagd op de lijst van die
partij te gaan staan, hoefde ze niet lang na te denken.
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Klaar staan voor anderen als ze haar hulp nodig hadden, was iets wat ze al lang deed. Mensen te hulp schieten op politiek
terrein was haar ook niet vreemd. En binnen Ronduit Open was dat allemaal vanzelfsprekend. Ze deed haar kiezers de belofte
om haar kennis in te zetten om zo een beter Leudal te krijgen. En de kiezer geloofde haar. En daarom zit ze nu voor Ronduit
Open in de gemeenteraad. Uiteraard is financiën het terrein waarop ze haar specifieke kennis richt. Gelden kunnen, ook in een
gemeente, maar één keer uitgegeven worden. En daarom dient dat met goed beleid te gebeuren en dienen de juiste keuzes
daarbij gemaakt te worden. Gelden dienen besteed te worden volgens de normen die daarvoor staan. De behandeling van de
jaarrekening die er aan zit te komen heeft dan ook haar volle aandacht. Beweren dat gelden niet juist zijn besteed kan
iedereen, maar Gerry wil dat bewijzen ook. En daarom zit zij nu, heel consciëntieus, de jaarrekening te bestuderen zoals ze
haar kiezers heeft beloofd.
Na een middag vol politiek en familiegeschiedenis ga ik weer opgewekt naar huis. Zolang er mensen zijn in de politiek als
Gerry Teeuwen blijft er hoop op een steeds mooiere gemeente Leudal.

Het functioneren van de lokale democratie in Leudal
Tekst Richard Verheul - Raadscommissielid Sociaal
In de vorige Nieuwsbrief van Ronduit Open sprak ik me uit over mijn verwachtingen ten aanzien van de nieuwe
bestuursperiode en over de mogelijkheden die de Fractie van Ronduit Open zou krijgen om het beleid te beïnvloeden. Die
verwachtingen waren niet al te zonnig gekleurd. Ik schatte in dat met de thans bestaande stemmenverhouding voor Ronduit
Open niet bepaald de rol van triomfator was weggelegd. Het verhaal van Ronduit Open was maar al te vaak dat van de
bekende roepende uit de woestijn. Mijn inschatting was daarmee niet werkelijk profetisch. Het bleek in de praktijk van de
bestuurlijke verhoudingen nog erger dan ik aanvankelijk dacht. In weerwil van de politieke dikhuidigheid kreeg de fractie zelf
daarentegen meer model en samenhang, bijdragen in de Raad werden meer over de gehele fractie verdeeld. De fractie gaf
daarmee de burger een goed beeld van wat de drijfveren waren die de visies binnen Ronduit Open bepaalden.
Wat kwam er zoal in deze periode in de Raad voorbij? De Raadsvergadering van 4 november 2014 was een belangrijke. De
begroting voor 2015 moest worden vastgesteld en de meerjarenraming 2016-2018. We hadden ons daar als fractie stevig op
voorbereid. We wensten in onze tegen-begroting de verhoging van de WOZ onderuit te halen en we hadden daarom alle
posten goed doorgespit om te zien wat overbodig was of minder kon om daarmee het begrotingstekort dat de coalitie voorzag
teniet te doen. Dat lukte ons wonderwel en we presteerden het zelfs om in de zwarte cijfers terecht te komen en bovendien
het bibliotheekwerk reële kansen te geven. Maar de organisatie moet dan wel willen snijden in eigen vlees en afscheid nemen
van de al te kostbare inhuur van adviserende organisaties. We verweten de coalitie nergens met de burgerij in overleg te zijn
geweest en hen wel te laten opdraaien voor een bezuiniging van niet minder dan 6 miljoen. Concrete voorstellen waren in de
gepresenteerde coalitie-begroting niet terug te vinden, terwijl in onze tegenbegroting in post na post duidelijk gemaakt werd
welke consequenties onze maatregelen zouden gaan hebben. Maar wat gebeurde er in deze vergadering? Na de opmerking
dat men zich als coalitie niet had kunnen voorbereiden op deze tegen-begroting werd het document, zonder ook maar enige
vraag daarover gesteld te hebben, met één klap van de tafel geveegd als overbodig en niet ter zake. En daarmee werd de
Begroting 2015 (inclusief de bijlagen) en de Meerjarenbegroting 2016-2018 en tevens ook het Meerjaren
Investeringsprogramma en de kredieten voor de jaarschijf 2015 tot een totaalbedrag van praktisch 4¼ miljoen euro
vastgesteld. En tot onze verbazing voegde zelfs de fractie van D66 zich bij de groep die zonder verder inhoudelijk commentaar
deze begrotingen goedkeurde en het onmogelijk maken van de financiële discussie accepteerde. En dat is waarom ik in mijn
aanhef cynisch sprak over het functioneren van de lokale democratie. We kregen daar bij de volgende raadsvergaderingen van
11 november, 15 december, 10 februari en 17 maart nog vaker mee te maken.
De vergadering van 15 december betekende voor de portemonnee van de burgers uit Leudal dan ook niet veel goeds. De
belastingplannen van de coalitie werden vastgesteld en dat betekende een forse verhoging van de OZB en de andere
gemeentelijke heffingen. Wij zijn en blijven een verklaard tegenstander van de verhoging van de OZB en adviseerden de
burger niet in het coalitie-sprookje te geloven dat het ‘slechts’ om een 5%-toeslag zou gaan. In werkelijkheid is het effect van
deze maatregel veel ingrijpender, de mensen worden voor een veel hoger bedrag dan die 5% gepakt.
Door de samenwerkingsovereenkomst tussen de 10 Midden-Limburgse gemeenten op het gebied van de belastinginning is
ook op dit terrein de invloed van de Raad weer een stuk minder geworden. Überhaupt betekent het werken met verbonden
partijen dat de Raad steeds meer op afstand komt te staan, iets waar de fractie van Ronduit Open niet gelukkig mee is. Wat
blijft er over van de macht van de Raad als die in overeenkomsten verlegd is naar beslissingen door derden of gedeeld moet
worden met de Raden van andere gemeenten? Er viel overigens in deze Raadsbijeenkomst wel een positief punt te
memoreren: ons RO-lid Rob Flinsenberg werd beëdigd als Raadslid, in de vacature die ontstaan was door het vertrek van
Joerie Minses uit de Raad. Stan Backus kreeg voorts de unanieme steun van de fractie in de vacature van het
fractievoorzitterschap. Zijn optreden bleek een duidelijke positionering van Ronduit Open in de Raad mogelijk te maken.
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De vergadering van 10 februari, de eerste Raadsbijeenkomst in het nieuwe jaar, agendeerde alweer de nodige pikante
onderwerpen. Niet alleen dat de vaststelling van het Reglement van Orde voor de Raadsvergaderingen ons tot de pijnlijke
constatering bracht dat de coalitie-partijen eigenlijk zo min mogelijk de politiek discussie in de Raad wilden voeren – een
opmerkelijke opvatting aangezien de Raad er toch voor bedoeld is om juist dáár de politieke discussie een kans te geven. De
pijnlijke blunders rond de afwikkelingen van de toegezegde provinciale tegemoetkoming aan de Bombardon - op verzoek van
onze fractie onderwerp in de Raad omdat het College zich in stilte hulde – leidde niet tot enige schaamte bij de
verantwoordelijke portefeuillehouder. We kregen pas uit de krant het signaal dat er iets loos was. Wij hekelden het kennelijk
onvermogen van het College de aansturing van het ambtelijk apparaat in de hand te houden, maar kennelijk zagen wij dat
verkeerd. Het hoeft geen betoog hier neer te schrijven dat onze moties niet aan de Raad besteed waren.
De Raadsvergadering van 17 maart was onder meer bedoeld om de kwestie van de actieve en passieve informatieplicht van
het College in goede banen te leiden. Het was een agendapunt dat op de agenda geraakt was omdat onze fractie van Ronduit
Open meermalen haar ongenoegen uitgesproken had met het niet, niet tijdig, foutief of slechts gedeeltelijk informeren van
de Raad, waarbij dan ook nog maar al te vaak gesteld werd dat de Raad of een Raadslid een bepaalde informatie eigenlijk
helemaal niet nodig had om te kunnen functioneren. Wij voerden aan, onder verwijzing naar de gemeentewet, dat een
Raadslid ook helemaal niet hoeft aan te geven waarom hij of zij een bepaalde informatie nodig heeft. Wij maakten bovendien
duidelijk dat de gemeentewet zelfs heel nadrukkelijk spreekt over de ombudsfunctie van Raadsleden, en dat vragen in dat
kader terecht en conform de politieke opdracht aan Raadsleden zijn. Bovendien stelden we dat het de uitdrukkelijke opdracht
aan het College is gevraagd én ongevraagd voor de Raad belangrijke informatie aan de Raad te verstrekken.
Waar uiteindelijk in de Raad een hamerklap op gegeven werd was een notitie waarin het College op een uiterst zuinige wijze
tegemoet gaat komen aan de verplichting passief en actief informatie te verstrekken over alle zaken die van belang zijn voor
de opdracht aan de Raad beleidskaders te stellen, controle uit te oefenen en de financiële discipline te organiseren. In deze
vergadering kwam opnieuw de kwestie van het Landgoed Haelen aan de orde. Nadat de verantwoordelijk portefeuillehouder,
voluit gesteund door CDA en Samen Verder, in alle onduidelijkheid aan had gerommeld met wat er wel en niet zou mogen
worden toegestaan op deze voormalige camping en de bestemmingsplannen plotsklaps een heel andere wending hadden
gekregen dan bij overeenkomstige situaties elders in Leudal gebruikelijk is, nadat ook deze toezichthoudende
portefeuillehouder handhaving met de wel heel erg losse pols had uitgeoefend en grove overtredingen welwillend akkoord
had laten verklaren bleef de fractie van Ronduit Open zitten met een heel eenvoudige vraag. Die vraag kwam tot uiting via een
motie: Wil het College alsjeblieft de regels zoals vastgelegd in het bestemmingsplan ook daadwerkelijk handhaven?
Niet moeilijk te beantwoorden, dachten wij. Maar deze vraag bleek voor de coalitiepartijen toch wel een heel moeilijke:
Overbodig, voegt niets toe, doen we toch! En juist zoals bij praktisch alle andere moties en amendementen van Ronduit Open
werd ook deze motie naar de prullenbak verwezen. Zo functioneert de democratie in Leudal! De oppositie kan bedenken wat
ze wil, CDA en Samen Verder hebben in hun bestuurlijke arrogantie geen enkele behoefte aan een tegengeluid of aan een
zinnig politiek idee. Het politieke bedrijf in Leudal op zijn smalst!
Wij vroegen in deze vergadering aandacht voor de relatie tussen geur-overlast en de mogelijke gevolgen daarvan voor de
volksgezondheid. De coalitie steekt liever de kop in het zand. in de discussie over de geurhinder en het gevaar voor de
volksgezondheid werd door de woordvoerders van de coalitie glashard ontkend dat er een verband zou kunnen bestaan. En,
mocht dat verband er desondanks wél zijn, dan is dit nog niet als zodanig in wet- en regelgeving vastgelegd. En dus bestaat het
niet en hoeven we voor de burgers van Leudal geen maatregelen te nemen. Besturen in Leudal volgt soms wel erg rare
gedachtenkronkels. Tja, zo kun je ook besluiten nemen!

Goed om nog te weten……
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 Vergeet niet uw contributie voor 2015 te betalen!
 Is uw e-mailadres nog niet bekend bij de vereniging of is uw
e-mailadres gewijzigd, maak dit dan kenbaar aan het bestuur via
de website.
 Volg Ronduit Open via:
twitter: @ronduitopen
www.facebook.com/ronduitopen
www.ronduitopen.nl
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 De volgende nieuwsbrief zal in oktober 2015 uitkomen.

Ronduit Open Nieuwsbrief

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

Jaargang 7 2015 – nummer 1

pagina 4

