LEUDAL POLITIEK
Door Peter Hamans
Hoe verder met D66 als
kopman afhaakt?
Hoe ziet de toekomst van D66 Leudal eruit als boegbeeld Rens Raemakers uit Neer volgend voorjaar
verkast naar de Tweede Kamer?
Zijn politieke carrière lijkt in een
stroomversnelling te komen nu hij
door de landelijke lijstadviescommissie van D66 op de voorlopig zestiende plek van de kandidatenlijst
is gezet.
Zijn vertrek is in ieder geval een
scenario waar ze bij D66 Leudal
serieus rekening mee houden. ‘We
gunnen Rens het allerbeste. Hij is
een uitzonderlijk politiek talent.
Hij doet het ontzettend goed en
we weten wat zijn ambities zijn.
Dus hebben we met een tussentijds
vertrek rekening gehouden’, zegt

D66-voorzitter Leo Schouten. Politiek-inhoudelijk zal er volgens hem
geen koerswijziging plaatsvinden
maar Schouten erkent dat het opstappen van Raemaekers wel consequenties zal hebben voor de beeldvorming van de partij die zich sinds
de verkiezingen van 2014 als een
luis nestelde in de pels van het Leudalse college van B en W. Raemaekers ontpopte zich de afgelopen
twee jaar als een bijtertje en dossiervreter. Na een kalme start legde
D66 het voormalige college van B
en W steeds vaker het vuur na aan
de schenen en stond de partij mede
aan de basis van het gedwongen
vertrek van CDA-wethouder John
van den Beuken. Raemakers manifesteerde zich tot nu toe als een
flamboyant politicus die nadrukkelijk op de voorgrond treedt en de
publiciteit zoekt terwijl fractiegenoot Kaj Beurskens veel meer op de

Kaj Beurskens (links) en Rens Raemaekers.

achtergrond zijn werk doet.
Rens Raemakers (25) had van meet
af aan een stappenplan in gedachten. Vier jaar raadslid en dan – afhankelijk van de verkiezingsuitslag
in 2018 – vier jaar wethouder om
in 2022 de sprong naar de Tweede
Kamer te maken. Dat hij nu wellicht al opstapt, noemt Schouten eigenlijk niet meer dan logisch. ‘We
hebben altijd tegen hem gezegd:
spring op de trein als die voorbijkomt. Die kans krijg je misschien
nooit meer.’ Formeel zal Raemaekers worden opgevolgd door Joost
van Beek, de nummer 3 op de kandidatenlijst maar het is niet bekend
of hij een raadslidmaatschap accepteert. In tegenstelling tot andere
partijen verbiedt D66 het hebben
van dubbelfuncties, dus is het voor
Raemakers óf raadslid blijven óf
Tweede Kamerlid worden.
Op basis van de meest recente prognose van Maurice de Hond zou D66
bij de komende Tweede Kamerverkiezingen zestien zetels in de wacht
slepen. De partij heeft er nu twaalf.
Het is dus niet ondenkbaar dat Raemakers na een electorale eindsprint
van D66 zijn raadszetel in Leudal
kan opgeven ten faveure van ‘Den
Haag’. Op 23 november wordt de
kandidatenlijst definitief. Vorige
week donderdag zette Raemaekers
zijn eerste stappen als Kamerlid in
spe door zich in het kader van zijn
campagne in Nijmegen te presenteren voor de D66-leden in ZuidOost Nederland. Toch gaat Rens
Raemaekers niet helemaal verloren
voor D66 Leudal. Schouten: ‘Hij
heeft toegezegd dat hij, als hij in de

Tweede Kamer wordt gekozen, in
2018 campagne komt voeren voor
de gemeenteraadsverkiezingen. En
daar houden we hem aan.’
‘Politiek laat ‘Itter Inn’ vallen’
Oppositiepartij Progressief Leudal
heeft geen goed woord over voor
het feit dat B en W van Leudal
gemeenschapshuis ‘Itter Inn’ in
Neeritter niet langer de helpende
hand toesteken. Sluiting is hiermee onafwendbaar. Dit betekent
dat de harmonie, de zangvereniging en de carnavalsvereniging op
straat komen te staan. Nog niet zo
lang geleden maakte de gemeente
eenmalig 40.000 euro vrij om te investeren in het gemeenschapshuis
maar dat is er niet meer van gekomen. Volgens raadslid Joost van der
Stappen komt het college hiermee
de gedane belofte, dat elk dorp een
gemeenschappelijke voorziening
moet hebben, niet na. Voormalig
wethouder John van de Beuken
(CDA) beloofde vorig jaar nog dat
de gemeente altijd zou zorgen voor
een gemeenschapsruimte in Neeritter. Een door Progressief Leudal
ingediende motie om ‘Itter Inn’
dan toch tot zeker juli volgend jaar
open te houden, kreeg vorige week
echter geen enkele steun. Ook niet
van het CDA.
Vredespijp gerookt in het
gemeentehuis
Zoals de vlag er nu bijhangt, wordt
er niet meer met slaande deuren
geregeerd in Leudal. Het hoog opgelopen conflict tussen de ambtelijke top en het college van B en W
is bezworen en de politiek heeft er
vertrouwen in dat er weer construc
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tief wordt samengewerkt, zo bleek
tijdens de laatste raadsvergadering.
Net als de andere fracties zei Hen
Sleven namens coalitiepartij Samen
Verder de ambtelijke reorganisatie
te steunen. Hij riep de gemeenteraad, het college van B en W en het
managementteam de discussies te
voeren waar ze ook gevoerd dienen
te worden. ‘Met respect voor ieders
verantwoordelijkheid’, aldus Sleven. Het managementteam eiste dat
het college in het openbaar zijn vertrouwen in het ambtelijk apparaat
zou onderstrepen. Dat gebeurde vorige week door burgemeester Verhoeven die zei niet te twijfelen aan
het onderlinge vertrouwen. Eerder
trok de gemeentelijke rekenkamer
de keiharde conclusie dat het in het
hart van het bestuurlijke proces in
Leudal behoorlijk rammelt vanwege een continu wantrouwen en een
gebrek aan samenwerking.

