LEUDAL POLITIEK DOOR PETER HAMANS
Secretaris Leudal: 18 mille
voor vierdaagse
De CDA-fractie in Leudal wil opheldering over de salariëring van interim-secretaris Han Bekkers. Blijkens
een artikel in NRC Handelsblad verdient Bekkers voor een vierdaagse
werkweek 18.500 euro per maand,
exclusief onkostenvergoeding. Volgens CDA-fractievoorzitter Peter van
Melick staat dit salaris op gespannen voet met pogingen van de politiek om het imago van Leudal op
te krikken. De vergoeding die Bekkers krijgt kwalificeert het CDA als
‘fnuikend voor het imago van onze
gemeente en van de publieke sector
als geheel’. Eerder werkte Bekkers
parttime voor de gemeenten Landgraaf (25.000 euro/maand), Heerlen
(28.547 euro/maand). Tussen maart
en mei 2009 werkte Bekkers, aldus
NRC Handelsblad, zowel in Landgraaf en Heerlen. Voor die drie
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maanden ontving hij 130.233 euro
en dat maakte hem toen tijdelijk tot
de best betaalde ambtenaar van het
land. NRC meldde zaterdag ook dat
Bekkers prominent actief is binnen
Avatar, een ‘scientology-achtige’
beweging die als sektarisch te boek
staat. De gemeentesecretaris van
Leudal, aldus de krant, zou bij mensen zielen van overledenen kunnen
uitdrijven.

Dit waren de kanonnen van
2014
Hét stemmenkanon van vier jaar geleden - Joerie Minses uit Kelpen-Oler
- is er over exact een week niet bij als
de burgers van Leudal de nieuwe gemeenteraad kiezen. Minses (Ronduit
Open) was qua aantal stemmen in
2014 de onbetwiste koploper. Welgeteld 1577 kiezers kruisten toen zijn
naam aan maar in november van dat
jaar verliet Minses de raad om burgemeester te worden van het Brabantse Alpen-Chaam. Een ander stemmenkanon van 2014 is dit jaar wel
van de partij, namelijk Arno Walraven van Samen Verder. Hij bond vier
jaar geleden 1113 kiezers aan zich.
De derde hoogst scorende van vier
jaar geleden was een regelrechte verrassing, namelijk D66’er Rens Raemakers uit Neer met 1006 stemmen.
Raemakers is inmiddels ook vertrokken. De kopstukken van de andere
partijen deden het vier jaar geleden
qua stemmenaantal beduidend minder. Bij het CDA bleef John van den
Beuken (de afgelopen periode weggestuurd als wethouder) toen steken
op 759 stemmen. Huub van Helden
uit Haelen zal zich op 21 maart moeten bewijzen als nieuwkomer bij
het CDA Leudal. VVD-voorman Ad
Thomassen kreeg bij de vorige verkiezingen 546 stemmen en Joost van
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der Stappen - nu kopman van het
‘nieuwe’ Progressief Akkoord Leudal
- sleepte vier jaar geleden 364 stemmen in de wacht.

Zondag laatste kans lijsttrekkers
Nog één keer kunnen de lijsttrekkers
alles uit de kast halen om kiezers
over de streep te trekken en wel komende zondag tijdens een verkiezingsspektakel in gemeenschapshuis
De Roffert in Buggenum. Daar houdt
RegioLeudal TV vanaf 14 uur een
live-debat waaraan alle politieke
kopstukken meedoen. De toegang is
gratis. De omroep zendt op 21 maart
ook de verkiezingsavond live uit.

Ronduit Open baalt van ontgrindingen
Ronduit Open heeft zich gisteravond tijdens de raadsvergadering
fel verzet tegen het bestemmingsplan Wijnaerden dat voorziet in een
grootschalige ontgrinding tussen

Buggenum en Neer. Vijfentwintig
hectare landbouwgrond zal hierbij
verloren gaan.
Raadslid Thieu Wagemans hekelde
het feit dat het bestemmingsplan
aan de man is gebracht onder de noemer ‘bescherming tegen hoogwater’
maar dat argument is volgens hem
kul omdat de effecten minimaal
zullen zijn. De werkelijke reden is
volgens Wagemans dat grindbedrijf
Kuypers met deze klus inkomsten
genereert na de verliesgevende ontgrindingen rond Meeuwissenhof in
Kessel-Eik. ‘Landbouwgrond wordt
opgeofferd om een bedrijf winst te
laten maken. Een principieel verkeerde keuze’, aldus Thieu Wagemans.

Nieuwe wethouders
vergrootglas

onder

De wethouders die na de komende
verkiezingen aantreden in Leudal
zullen extra worden gescreend door
een soortement recherchebureau. De
gemeente komt hiermee tegemoet
aan een verzoek van gouverneur Bovens. In 2014 legde de Leudalse politiek dit verzoek nog naast zich neer
vanwege de financiële consequenties en de vertraging die dit zou betekenen voor de benoemingen van
de wethouders. Om de risico’s bij benoemingen van wethouders zo veel
mogelijk uit te sluiten komt er vanaf nu toch een onderzoek dat rond
de 1000 euro per kandidaat kost en
dat moet aantonen of de betreffende
kandidaat risico’s loopt op financieel
terrein door zakelijke en persoonlijke belangen. Ook de persoonlijke relaties van de wethouder in spe, zoals
vrienden en familieleden, worden
onder de loep genomen. D66 en Leudal Sociaal kwamen gisteravond tijdens de raadsvergadering met voor-

stellen om deze risicoanalyse en het
integriteitsprotocol voor politici nog
verder aan te scherpen.

‘Beste raadslid’ komt niet uit
Leudal
Niemand uit de Leudalse politiek
kan zich nog verheugen op de eretitel ‘beste raadslid van Nederland’.
Deze competitie wordt georganiseerd door de Volkskrant, omroep
WNL en een reclamebureau. Twee
raadsleden uit Leudal waren ingeschreven voor de eerste stemronde
maar Kaj Beurskens (D66) en Michel
Graef (Samen Verder) reikten niet
verder dan respectievelijk 32 en 26
stemmen. Het beste raadslid van Nederland wordt op 20 maart gekozen
in het Amsterdamse Paradiso. Overigens is deze verkiezing arbitrair
omdat raadsleden zichzelf konden
aanmelden c.q. konden worden aangemeld door hun achterban.
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