LEUDAL POLITIEK
Door Peter Hamans
Samen Verder stort Leudal in
bestuurscrisis
Het was de voltallige oppositie in
Leudal die vorige week dinsdagavond een motie van wantrouwen
indiende tegen CDA-wethouder
John van den Beuken maar het
was feitelijk Samen Verder – tot
dan toe de coalitiepartner van
het CDA – die laat in de avond
de trekker overhaalde en John
van den Beuken het genadeschot
gaf. Want hoewel fractievoorzitter Hen Sleven van Samen Verder
kort tevoren nog hardop zijn vertrouwen had uitgesproken in het
CDA, vroeg hij na een schorsing
aan wethouder Van den Beuken
om zijn portefeuille in te leveren. Hiermee was het CDA voor
dat moment zijn coalitiepartner
én meerderheid binnen de raad

Hen Sleven.

kwijt en stortte Samen Verder de
Leudalse politiek in een (nieuwe)
bestuurscrisis.
Al wilde Hen Sleven naderhand
het woord ‘crisis’ niet in de mond
nemen. Hij: ‘We hebben te kennen gegeven met het CDA verder
te willen. De bal ligt nu dus bij die
partij. We wachten af. Wat nu is
gebeurd met John van den Beuken
is een menselijk drama. Dit gun je
niemand. Ik ben 34 jaar raadslid
en het is pas gelukkig de tweede
keer dat ik zoiets meemaak. Maar
feit was dat het draagvlak voor
Van den Beukens wethouderschap
sterk was afgebrokkeld.’
En het CDA had de bui moeten
zien hangen. De partij was gewaarschuwd dat er iets stond te
gebeuren want voorafgaande aan
de raadsvergadering had het CDA
’s middags vooroverleg gehad met
Samen Verder en bij die gelegenheid werd Van Melick c.s. duidelijk gemaakt dat de steun voor
Van den Beuken bij Samen Verder
in rap tempo aan het verdampen
was. ‘Ze wisten dus welke richting
het zou kunnen uitgaan ’s avonds,
onze steun voor de motie zal niet
als een verrassing zijn gekomen’,
aldus Sleven die nog een poging
deed om de oppositie de motie te
laten aanhouden tot de vergadering van 16 februari zodat Van den
Beuken iets meer lucht kreeg om
zich inhoudelijk voor te bereiden.
Maar de oppositie hield voet bij
stuk zodat Samen Verder de motie van wantrouwen toch steunde.
Volgens Sleven was dit binnen zijn
fractie een unaniem gedragen besluit.

door het college. ‘Het temporiseren van informatievoorziening uit
politieke motieven’, noemde D66
dit. Raemakers hekelde de dubieuze rol die Peter van Melick in
zijn ogen had gespeeld. ’Hij vervult een ombudsfunctie voor de
muziekverenigingen. Het CDA wil
kunnen ritselen en cadeautjes uitdelen aan de achterban.’

Ad Thomassen.
‘Politiek in smerigste vorm’
Het ging er in verbaal opzicht ongemeen hard aan toe tijdens het
debat dat de loper uitrolde naar de
motie van wantrouwen. Met name
VVD en D66 schoten met scherp
op het voltallige college dat in de
ogen van Progressief Leudal beter
gelijk zijn boeltje kon pakken.
Ad Thomassen (VVD) noemde het
gedraai binnen het college onthutsend. ‘Eigenlijk zou ik sprakeloos moeten zijn. Hier is politiek
bedreven in de smerigste vorm’,
aldus de liberaal. Rens Raemakers
(D66): ‘Wie had gedacht dat het
na biebgate nog een graadje erger
kon? Alleen de macht telt in Leudal. Het schip van kapitein Piet
(Verlinden, red.) zinkt nog dieper.’
Raemakers hekelde het feit dat de
gemeenteraad in zijn optiek continu te laat wordt geïnformeerd

CDA: ‘shockerende Wilderspraktijken’
De CDA-fractie op haar beurt haalde stevig uit naar de oppositie die
volgens haar met name op sociale
media op voorhand het vuurtje al
duchtig had opgepookt. Peter van
Melick op zijn beurt ontkende in
alle toonaarden toezeggingen te
hebben gedaan aan wie dan ook.
Hij bekritiseerde dagblad De Limburger omdat de krant hem eenzijdig had beschuldigd zonder
weerwoord te vragen. Hij: ‘De politiek in Leudal is een verwilderde
wedloop gericht op het zo veel
mogelijk onderuit halen van opbouwende initiatieven. Een wedloop waaraan ook De Limburger
graag deelneemt: niks feiten, niks
wederhoor, niks verantwoordelijkheid nemen.’ Volgens Peter van
Melick is er in Leudal een hetze
gaande tegen het CDA waarvan
John van den Beuken nu als eerste geslachtofferd is. Politici in
Leudal dienen volgens hem niet
meer het belang van de burgers
maar gaat het ze vooral om het
poneren van oneliners en om het
onderuit halen van tegenstanders,
‘om het imiteren van shockerende
Wilders-praktijken en het botvoeren van bloeddorstige oppositie-

voering.’ Niet langer zijn volgens
hem samenhang en verbinding
met de samenleving leidend. ‘Nee,
er moeten koppen rollen. Hoeveel
slechter kan het nog worden?’
Hoe het nu verder moet in Leudal?
Het CDA zegt ‘de komende weken’
gesprekken te voeren om zijn toekomstige positie binnen de raad
te kunnen bepalen. Daarbij is het
de vraag of het CDA nog trek heeft
in Samen Verder die haar coalitiegenoot vorige week keihard liet
vallen. Eén ding is in ieder geval
zeker: Peter van Melick zegt geen
wethouder te willen worden.
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