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‘Van Rey hoort niet
in raad thuis’
Diep verdeeld koerst de gemeenteraad van Roermond af op de verkiezingen van 2018. De poging van de
coalitie om de bestuurbaarheid van
de stad nieuwe impulsen te geven,
leverde vorige week nul komma
nul resultaat op. Want de oproep
van CDA-fractievoorzitter Marc
Breugelmans aan LVR-raadslid Jos
van Rey om de actieve politiek te
verlaten en hiermee partijen nader
tot elkaar te brengen, werd door de
LVR keihard teruggekaatst: ‘Stap
zelf op’. De LVR geeft plankgas
richting 21 maart 2018 als de kiezer wat haar betreft mag oordelen
over vier jaar cordon sanitaire in de
Roermondse raadzaal.
LVR-raadslid Jos van Rey legde tijdens een extra raadsvergadering het

door Marc Breugelmans namens de
gehele coalitie gedane pleidooi om
in het belang van de stad Roermond het raadslidmaatschap op te
geven en ruimte te scheppen voor
een nieuwe bestuurscultuur, naast
zich neer. Tijdens de raadsvergadering, waar de ‘politieke en morele
consequenties’ van de strafzaak tegen Van Rey aan de orde kwamen,
liet de voormalig VVD-wethouder
er geen twijfel over bestaan zijn
politieke activiteiten voort te zetten. In een emotioneel betoog beschuldigde hij Breugelmans ervan
‘samen met dagblad De Limburger
zes families te hebben geruïneerd’.
Van Rey doelde hiermee op de inval in zijn woning en de jarenlange
strafrechtelijke nasleep ervan. ‘Dit
debat is niets anders dan een afleidingsmanoeuvre omdat er niets
anders meer gebeurt in deze stad
dan praten en vergaderen’, aldus
Van Rey.

VERTROUWEN

Dré Peters (LVR).

Eerder had Breugelmans aan Van
Rey gevraagd om zich een groot
bestuurder te tonen en zijn verantwoordelijkheid te nemen door op te
stappen. ‘Wij vragen ons af of een
raadslid en wethouder, die het in
de eed verklaarde en de gedragsregels zonder schroom, zonder zelfreflectie naast zich neerlegt, in onze
gemeenteraad thuishoort. Het vertrouwen van een groot gedeelte van
de raad in Van Rey als integer politicus is weg’, aldus Breugelmans
namens de coalitiepartijen. ‘Het
kan niet zo zijn dat zijn aanwezigheid en handelwijze in deze raad
de dialoog, het stadsbestuur en de

Marc Breugelmans (CDA).
ambtelijke organisatie nog langer
blijven frustreren en in de weg
staan. Roermond heeft er last van’.
Dat Van Rey volgens Breugelmans
er geen blijk van geeft zijn koers
te verleggen en zijn handelen
blijft goedpraten belooft volgens
de CDA’er weinig goeds voor de
komende tijd. ‘Van zelfreflectie
lijkt geen sprake en het blijft onduidelijk hoe het gebeurde in de
toekomst tot een ander gedrag zal
leiden.’

VERKEERDE KEELGAT
De oproep van Breugelmans schoot
LVR-fractievoorzitter Dré Peters in
het verkeerde keelgat. Volgens hem
heeft de coalitie zelf boter op haar
hoofd. ‘Van Rey moet opstappen?
Breugelmans, stap zelf op’, adviseerde Peters hem. Volgens Peters

is de LVR de gebeten hond sinds
de coalitie na de verkiezingen van
2014 een muur optrok en wordt alles wat de partij te berde brengt onder het tapijt geschoven, zoals het
onderzoek dat de LVR eiste naar de
integriteit van Marc Breugelmans
in zijn hoedanigheid als voorzitter
van het OLS in Maasniel. Hij zou
privé- en zakelijke belangen hebben vermengd. Peters betwistte het
recht dat de coalitie opeiste om aan
Van Rey te vragen op te stappen. Er
is volgens Peters maar één die recht
van spreken heeft en dat is de kiezer in maart 2018. Bitter was Peters
gestemd over vroegere collega’s van
Van Rey in het college: ‘Huidige en
voormalige collegeleden spraken
altijd van collegiaal bestuur. Hoe
integer ben je dan nog als je erbij
zat en zwijgt?’
Coalitie wil debat over OML
De coalitiepartijen in Roermond
willen in de commissievergadering
Bestuur en Middelen van 26 september praten over de (toekomstige)
samenwerking met de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg
(OML) en de Van Pol Group.
Zowel
OML-directeur
Tilman
Schreurs en projectontwikkelaar
Piet van Pol is door de rechter veroordeeld, reden voor de coalitie
om de relatie met beiden onder
het vergrootglas te leggen. ‘Betrokkenen moeten de consequenties
van hun handelen aanvaarden’,
aldus CDA-fractievoorzitter Marc
Breugelmans. ‘De ontstane situatie
schaadt onze gemeente en dat is
ontoelaatbaar.’ LVR-woordvoerder

Piet van Pol.
Dirk Franssen vroeg zich af wat er
op 26 september eigenlijk te bespreken valt. ‘De aandeelhoudende gemeenten hebben gereageerd
en nu ligt de bal bij de Raad van
Commissarissen van OML. Dan pas
zijn wij aan de beurt’. En passant
zei Franssen het ‘schandalig’ te vinden dat OML-directeur Schreurs op
zijn vakantieadres uit de mond van
een journalist moest horen dat de
gemeente Roermond niet met hem
verder wil.
Burgemeester Donders reageerde
door te zeggen dat de gemeente,
voordat het betreffende persbericht
de deur uitging, de Raad van Commissarissen van OML telefonisch
van het standpunt van B en W op
de hoogte had gesteld.
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