LEUDAL POLITIEK
Door Peter Hamans
Flinsenberg: geen politieke
aspiraties
Hoewel het sinds vorige week hommeles is in de boezem van coalitiepartij Ronduit Open omdat twee
raadsleden voor zichzelf zijn begonnen, kan de coalitie van Ronduit Open en Samen Verder nog tamelijk relaxed achterover leunen.
Samen bezetten ze na het vertrek
van Rob Flinsenberg en André Kierkels (beide Ronduit Open) immers
nog veertien van de vijfentwintig
zetels. Het duo vaart tot de verkiezingen zelfstandig verder onder de
noemer Leudal Sociaal. Flinsenberg
en Kierkels zeggen ‘in grote lijnen’
het coalitieakkoord te blijven steunen. Mochten ze in bepaalde dossiers toch afwijkend stemgedrag
vertonen dan is er voor Samen Verder en Ronduit Open in numerieke

Rob Flinsenberg.

zin dus nog niets aan de hand want
ze behouden hun meerderheid.
Flinsenberg en Kierkels - met in
hun kielzog commissielid Jan Engelen - keerden Ronduit Open de
rug toe vanwege de cultuur van politiek bedrijven door die partij. Het
recent schofferen van het ambtenarenapparaat door Ronduit Open
was voor beiden de spreekwoordelijke druppel.
Bij Ronduit Open zijn ze op z’n
zachtst gezegd ‘not amused’. Fractievoorzitter Jordi Custers eist dat
beiden hun zetel teruggeven aan de
partij. Custers wijst erop dat beiden
niet op eigen kracht in de gemeenteraad zijn gekomen maar grotendeels op basis van stemmen die in
2014 op andere kandidaten van de
partij zijn uitgebracht. Volgens Custers hebben ze dan ook geen recht
op hun zetel.
Opmerkelijk is dat Rob Flinsenberg
zegt geen politieke aspiraties te
hebben die verder reiken dan deze
raadsperiode. ‘Ik ga niet de populaire jongen uithangen. Ik begin
straks ook geen nieuwe partij. Mijn
ambitie is om de resterende raadsperiode ervoor te zorgen dat het
sociaal beleid van de gemeente Leudal goed wordt uitgevoerd’, aldus de
Baexemmer. Als voorbeeld noemt
hij zijn kritische kijk op de besteding van overgebleven WMO-gelden in Leudal. Een deel daarvan,
bijna een ton, gebruikt het college
volgens hem om het subsidiebeleid mede vorm te geven. ‘De ene
gemeente stopt het in rotondes en
wij stoppen het in de subsidiepot.
Onvoorstelbaar en onverteerbaar’,
aldus Rob Flinsenberg.

Piet Verlinden. Daar ging het over
het terugdringen van de geurnormen in het buitengebied. Verlinden
liet duidelijk zijn af keuring blijken
toen Coolen zich namens Samen
Verder verzette tegen het verlagen
van de geurnorm van 14 odeur
naar 10 odeur. Die verlaging is in
lijn met het dit jaar gesloten coalitieakkoord tussen Samen Verder en
Ronduit Open, maar Coolen noemde dit ‘veel te heftig en niet nodig’.

André Kierkels.
Het ontbreken van een sociaal gezicht bij Ronduit Open was ook een
van de redenen om te vertrekken.
‘Met het vertrek van Joerie Minses
verdween dat sociale gezicht uit
Leudal. Hij was de verbinder, de
mediator. Er kwam niemand voor
terug bij Ronduit Open. Was dat
wel het geval geweest dan had ik
mijn zetel graag afgestaan.’ Flinsenberg zegt met nadruk zijn pijlen niet te willen richten op Thieu
Wagemans. ‘Het gaat mij om het totaalplaatje en ook de hiërarchische
wijze waarop het bestuur regeert.’
Samen Verder botst met eigen
wethouder
Maar niet alleen bij Ronduit Open
waren vorige week de rapen gaar.
Ook bij Samen Verder donderde en
bliksemde het toen Jack Coolen in
de commissie Fysiek publiekelijk
botste met zijn eigen wethouder

Verlinden herinnerde Coolen fijntjes aan hetgeen was afgesproken
maar Coolen op zijn beurt opperde
dat ‘de wethouder en de ambtenaren het niet begrijpen.’ Dat Verlinden vervolgens meldde dat B en
W hierover binnenkort in coalitieoverleg toch wel consensus zouden
bereiken, was weer tegen het zere
been van D66. De partij verzette
zich fel tegen deze, in haar ogen,
moderne variant van achterkamertjespolitiek en kreeg bijval van
Thieu Wagemans (Ronduit Open).
Na al dit geruzie vond Coolen dat
de verlaging van de geurnorm voorlopig maar niet op de agenda van
de gemeenteraad moet komen. Dat
vonden de meeste andere partijen, met uitzondering van Ronduit
Open, ook. Zij willen dat Samen
Verder eerst maar intern orde op
zaken stelt in dit dossier. Wethouder Verlinden toonde zich na het
gekissebis danig teleurgesteld. ‘We
hebben de agrarische sector beloofd om het aanhoudingsbesluit
zo kort mogelijk te laten duren’, aldus de wethouder. ‘We kunnen het
als gemeente niet maken om het
nu weer uit te stellen.’ D66 legde
na afloop de schuld bij Samen Ver-

der. ‘Blijkbaar vindt deze partij de
gezondheid van de inwoners ondergeschikt aan bedrijvigheid van boeren’, aldus een boze D66’er Rens
Raemakers. Hij vroeg zich af wat
het coalitieakkoord op dit onderdeel nog betekent voor Samen Verder. ‘Zo bruuskeer je Ronduit Open.
Samen Verder weet immers dat het
CDA toch wel bereid is de oude
vrienden weer te steunen. Samen
Verder heeft in dit dossier voor ons
alle geloofwaardigheid verloren en
ze moeten eens bij zichzelf te rade
gaan waarom ze hier de agrarische
sector, de inwoners en de politiek
zó in de steek laten.’ De VVD dient
volgende week tijdens de raadsvergadering een motie in om het
geurbeleid niét aan te scherpen.
Volgens haar mogen agrarische bedrijven niet langer in onzekerheid
blijven en is de geuruitstoot de laatste jaren zelfs verbeterd.
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