LEUDAL POLITIEK
Eigenlijk kwam die hele Leudalse politiek Rob Flinsenberg
al na tweeëneenhalf jaar de
neus uit. Het haantjesgedrag in
de gemeenteraad, de gevechten
op de partijpolitieke apenrots,
het slijpen van de messen zo
gauw een opponent het woord
nam… was dat nou waar hij als
volksvertegenwoordiger voor
had gekozen? Eerlijk gezegd
beviel het hem als raadslid
steeds minder.
Door Peter Hamans
Maar sinds zijn tussentijdse vertrek
- samen met André Kierkels en Jan
Engelen - bij Ronduit Open en het
opstarten van zijn eigen partij Leudal Sociaal lijkt het wel alsof er een
last van zijn schouders is gevallen.
Voorheen keerde hij met buikpijn
huiswaarts van de fractievergaderingen van Ronduit Open. Nu
zegt Flinsenberg (44) veel zelfverzekerder te zijn, ook in contacten
met anderen. “Ik vind de politiek
weer leuk. Ik kan meebewegen en
meesturen zonder de dwang van
de almachtige partij,” aldus de
Baexemmer, in het dagelijks leven
werkzaam bij het ministerie van
Veiligheid en Justitie.
Inhoudelijk meepraten
Omdat hij beroepshalve veel expertise heeft op het gebied van de
drie decentralisaties in het sociale domein, raakte hij enkele jaren
geleden in gesprek met Ronduit
Open. Flinsenberg had niet echt
politieke aspiraties maar wilde inhoudelijk zijn zegje doen vanaf de
zijlijn. Bovendien was hij erg gepor-

teerd van de persoon Joerie Minses,
wiens positief-kritische en sociale
vaardigheden Flinsenberg erg waardeerde. Hij belandde in de commissie Sociaal en later op de dertiende
plaats van de kandidatenlijst voor
de verkiezingen van 2014. In de
wetenschap dat bij Ronduit Open
de kandidaten met de meeste stemmen in de gemeenteraad komen,
zag hij voor zichzelf logischerwijze geen actieve rol weggelegd. Dat
veranderde toen Minses tussentijds
vertrok en Flinsenberg, op wie 97
stemmen waren uitgebracht, diens
zetel in de gemeenteraad moest
overnemen. Maar de koude douche
liet niet lang op zich wachten want
het was de nieuwe fractievoorzitter
Stan Backus die hem vroeg zijn zetel af te staan aan Tiemen Brouwer.
“Nog vreemder was het dat eigenlijk Richard Verheul hiervoor in
aanmerking zou moeten komen,”
aldus Flinsenberg die het verzoek
van Backus naast zich neerlegde.
Daarna probeerde het partijbestuur
hem af te laten zien van een raadslidmaatschap. “Het zou mij zeker
gaan tegenvallen. Te veel werk,
te hoge werkdruk, dat soort argumenten. Ik moest het kortom maar
niet doen, zeiden ze.” Toch hield
Flinsenberg voet bij stuk en werd
in december 2015 namens Ronduit
Open lid van de gemeenteraad.
Vlam in de pan
Maar gaandeweg de rit werden de
eerste breuklijnen binnen de fractie
zichtbaar. Kort voordat Samen Verder en Ronduit Open elkaar vonden
in een nieuwe coalitie sloeg intern
de vlam in de pan. “André Kierkels
en ik kregen het verwijt dat we te

Sommige (commissie)leden van
Ronduit Open waren zo verslagen
door de actie dat ze op persoonlijke
titel excuusbrieven naar het management stuurden. Flinsenberg
deed dat niet. “Ik vind dat je dat
als fractie had moeten doen.” Na
de heisa in de raad belegde Ronduit
Open crisisberaad waar wethouder
Stan Backus volgens Flinsenberg
een duidelijk signaal afgaf. “Hij
zei dat mensen die kritiek hebben
op de handelwijze van de partij er
feitelijk niet meer in thuishoren.”
Voor Flinsenberg, Kierkels en Engelen was die boodschap niet aan
dovenmansoren gericht. Ze pakten
hun boeltje en richtten de partij
Leudal Sociaal op. En, opmerkelijk
genoeg, Leudal Sociaal stopt er in
maart 2018 weer mee, althans, als
het aan Rob Flinsenberg ligt.
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soft opereerden. Men vond dat we
in de raad te vriendelijk en te meegaand waren met andere partijen.
Maar dat is nou eenmaal ónze manier van politiek bedrijven. We wilden respectvol met elkaar omgaan,
óók binnen Ronduit Open. Ik zat
daar niet om ruzie te maken, maar
als je toch zag hoe ze elkaar achter de schermen afmaakten…,” zo
kijkt Rob Flinsenberg terug.

De bom barstte tijdens de laatste raadsvergadering toen Thieu
Wagemans namens Ronduit Open
uitviel tegen het ambtelijk apparaat. Flinsenberg was met stomheid
geslagen. “Dit gebeurde totaal onverwacht. Wij wisten vooraf nergens van. Integendeel, wij waren
apetrots op het bereikte financiële
resultaat, alle fracties waren positief.”

Nieuwe generatie politici
Hij zegt de komende maanden tot
aan de verkiezingen zijn karwei
in het sociale domein te willen
afmaken en hierbij in goede verstandhouding met andere fracties
die zich positief opstellen te willen
samenwerken. Méér politieke aspiraties heeft hij op dit moment niet.
“Dat is sneu voor André Kierkels en
Jan Engelen maar ik hoop dat zij
straks aansluiting vinden bij een
andere partij.” Ondanks alle trammelant ziet Rob Flinsenberg als hij
om zich heen kijkt in algemene zin
toch perspectief voor de Leudalse
politiek. “En dan maak ik impliciet
een compliment aan de jonge generatie raadsleden die hard werkt
en openstaat voor nieuwe ideeën.
Dat is de kracht van de nieuwe politiek.”

