LEUDAL POLITIEK DOOR PETER HAMANS
Wagemans kraakt sociale dienst
Leudal
De ongezouten kritiek die raadslid
Thieu Wagemans (Ronduit Open)
onlangs leverde op het functioneren van enkele medewerkers van
de gemeentelijke afdeling sociale
zaken en het antwoord hierop van
burgemeester Verhoeven, heeft opnieuw tot een pittige reactie van
het raadslid geleid. Wagemans volhardt in zijn kritiek en vindt dat de
gemeente Leudal eindelijk eens de
hand in eigen boezem moet steken
en problemen niet langer moet verdoezelen. De burgemeester vindt
op zijn beurt dat Wagemans niet
telkens de publiciteit moet zoeken
want hij schaadt hiermee het imago van Leudal, aldus de burgemeester.

Thieu Wagemans.

Wagemans had bij Verhoeven geklaagd over de afdeling sociale
zaken die cliënten intimiderend
‘en als een commandant die geen
tegenstem duldt’ zouden hebben
benaderd. Het ging volgens hem
onder meer over een ‘ongehoord
optreden waarbij nota bene een lid
van het management een kwalijke rol heeft gespeeld’. Wagemans
baseerde zich op ervaringen van
klagende burgers. Hij wil dat B en
W van Leudal maatregelen nemen.
Het raadslid benadrukt dat zijn kritiek zich niet richt op de hele afdeling sociale zaken en dat het dus
gaat om enkele ambtenaren maar
dat doet volgens hem niets af aan
de ernst van de situatie. De hooghartige houding van sommige ambtenaren zorgt er volgens Wagemans
voor dat cliënten zich diep gekwetst
voelen. Dit conflicteert in zijn ogen
nadrukkelijk met het beleid van de
gemeente die zich maar al te graag
profileert als ‘dienstbaar’. Verhoeven reageerde door te stellen dat
het om een onbetekenend incident
ging (‘een verkeerd geadresseerde
mail’) maar Wagemans vindt die
reactie beneden peil. ‘Dit gebeurt
steeds weer als er sprake is van kritiek op de gemeentelijke organisatie. De zaak wordt gereduceerd tot
een onbetekenend voorvalletje en
men gaat over tot de orde van de
dag’, aldus Wagemans.
Het raadslid erkent dat het debat
verscherpt en dat zijn toon harder
wordt maar daar is, aldus Wagemans, ook genoeg aanleiding voor.
‘Het heeft te maken met het ongenoegen dat in Leudal na tien jaar
nog steeds een taboe bestaat om
problemen te benoemen en bespreekbaar te maken’, vindt Thieu
Wagemans.

Afkoopsom Schreurs: unanimiteit college?
De CDA-fractie is bij monde van
Peter van Melick benieuwd of wethouder Piet Verlinden (Samen Verder) namens de gemeente Leudal
akkoord is gegaan met de 300.000
euro die voormalig OML-directeur
Tilman Schreurs heeft meegekregen. Leudal is een van de zes aandeelhoudende gemeenten bij de
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg. Ook wil Van Melick
weten of het door Leudal verwoordde standpunt wordt gedragen door
het voltallige college van B en W
en zo niet, hoe de stemverhouding
dan was. Over de af koopsom van
Schreurs is veel commotie ontstaan,
evenals over de gevraagde loonsverhoging van de huidige commissarissen van OML onder wie Hans
Smulders, voormalig waarnemend
burgemeester van Leudal. Daarom
vraagt het CDA ook hoe Verlinden
aankijkt tegen die loonsverhoging.
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Zorgen over Prio Verve

Joost van der Stappen.
PAL blijft vechten voor stoptrein
Progressief Akkoord Leudal (PAL)
roept het gemeentebestuur van
Leudal op zich te blijven inzetten
voor de komst van een stoptrein
op het traject Roermond-Weert. Dit
ondanks het feit dat Gedeputeerde
Staten het project definitief willen
schrappen vanwege de te verwachten exploitatieverliezen.
PAL-raadslid Joost van der Stappen
noemt dit een kulargument. ‘Alsof
dat niet altijd het geval is bij openbaar vervoer. Alsof ze dat acht jaar
geleden nog niet wisten’, zegt Joost
van der Stappen.
Lange tijd zei Leudal goede hoop
te hebben dat Provincie en ProRail
overstag zouden gaan en het sein
op groen zouden zetten voor de
bouw van stations in Haelen en/of
Baexem. Die hoop lijkt nu definitief
vervlogen.

Net als de FNV zeggen burgemeester en wethouders van Roermond
erg bezorgd te zijn over de werkomstandigheden van Westrompersoneel dat bij Prio Verve is gedetacheerd. In een brief aan de directie
van Prio Verve en de betrokken gemeenten refereren B en W aan het
onderzoeksrapport van de ondernemingsraad waaruit blijkt dat er
veel mis is op de werkvloer. Eerder
kreeg verantwoordelijk wethouder
Gerard IJff (PvdA) een petitie van
werknemers die wezen op slechte
werkomstandigheden,
intimiderend gedrag en het werken met ondeugdelijk materiaal. De gemeente
Roermond dringt er bij de directie
van Prio Verve op aan de werkomstandigheden goed in de gaten te
houden en te zorgen voor een veilige werkomgeving voor personeel.
Ook de communicatie moet beter
en zorgvuldiger, aldus B en W.
‘Einde overtredingen Landgoed
Leudal’
Er moet een eind komen aan overtredingen op Landgoed Leudal in
Haelen. De gemeente moet laten
zien dat zij de handhaving serieus
neemt. Dit betoogt de fractie van
Ronduit Open naar aanleiding van
gerapporteerde overtredingen door
een extern onderzoeksbureau.
Hieruit zou blijken dat een deel
van het Landgoed, alleen geschikt
voor recreatief gebruik, permanent
gewoond wordt door seizoenarbeiders. De gemeente moet laten zien
dat zij niet alleen kleinere overtreders elders in de gemeente aanpakt
maar ook gedoogde situaties zoals
in Haelen niet langer accepteert.

2x

