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Richard Verheul geslachtofferd

Richard Verheul – in afwachting
van een nieuw coalitieakkoord nu
nog demissionair wethouder namens Ronduit Open – heeft deze
partij verlaten en gaat de komende raadsperiode als onaf hankelijk
raadslid verder als Leudal Sociaal.
Ronduit Open zette Verheul vorige week met een telefoontje op
een zijspoor. De partij gaat naast
Stan Backus nu Mart Janssen uit
Roggel voordragen als wethouder.
Verheul, die graag was doorgegaan
als wethouder, pikt dit niet en heeft
zijn lidmaatschap van Ronduit
Open ingeleverd. En neemt dus ook
zijn zetel mee. Met Verheul komt
het aantal raadsleden, dat in relatief korte tijd Ronduit Open de rug
toekeert, op drie. In 2016 scheidden

Richard Verheul

Rob Flinsenberg en André Kierkels
zich samen met commissielid Jan
Engelen af en begonnen Leudal
Sociaal, de partij die Verheul nu
dus in zijn eentje nieuw leven inblaast. Het was geen geheim dat de
drie dissidenten en Verheul in hun
tijd bij Ronduit Open met name op
sociale dossiers vaak op één lijn
zaten. Opmerkelijk is dat Ronduit
Open nu Mart Janssen naar voren
schuift als tweede wethouder naast
Backus. Voormalig PvdA’er Janssen
was immers eerder parttime wethouder en maakte in die functie
nou niet bepaald een sterke indruk. Van 2010 tot begin 2013 zat
hij namens de PvdA in een coalitie
met Ronduit Open en het CDA. De
PvdA was er door de anderen uit
getalsmatig belang bijgehaald om
een akkoord rond te krijgen. Die
coalitie balanceerde toen met een
meerderheid van slechts één zetel
continu op het randje totdat het
CDA in januari 2013 de coalitie
opblies. Voor de verkiezingen van
2014 kondigde Mart Janssen zijn
definitieve afscheid van de gemeentepolitiek aan. Hij zei toen dat hij
zichzelf te oud vond geworden om
opnieuw mee te doen.
In het jargon van Ronduit Open
heet het op een zijspoor zetten van
Verheul ‘dat de nieuwe coalitie de
bestuurlijke component verder wil
versterken door onder andere een
directere sturing van processen en
projecten door het college met een
frequente rapportage aan de raad.
Dat vraagt een intensieve betrokkenheid bij alle relevante dossiers’.
In gewone mensentaal betekent dit
dat Richard Verheul die betrokkenheid volgens zijn voormalige partij
blijkbaar niet meer kon opbrengen.

normering topinkomens (WNT) die
voorschrijft dat de gemeente aan de
interim-secretaris niet méér mag
betalen van 187.000 euro per jaar
met ingang van de dertiende maand
dat hij in Leudal werkzaam is. ‘Bekkers werkt er inmiddels al dertien
maanden dus zijn salaris zou nu
al lager moeten zijn’, verduidelijkt
Martens. Omdat hij wat dit betreft
niets heeft vernomen van het college, wil Martens via raadsvragen
meer duidelijkheid krijgen.

‘School Hunsel is bouwen
voor leegstand’

Robert Martens

D66: heeft Bekkers al ingeleverd?

Is het salaris van interim-gemeentesecretaris Han Bekkers al verlaagd en nu lager dan het wettelijke maximum van 187.000 euro
per jaar? De raadsfractie van D66
wil weten of burgemeester en wethouders actie hebben ondernomen
nadat een raadsmeerderheid zich
afgelopen maart uitsprak tegen het
in haar ogen exorbitante salaris van
Bekkers. De door Samen Verder,
Ronduit Open, D66 en Leudal Sociaal gesteunde motie eiste verder
dat er zo snel mogelijk een nieuwe
secretaris moet komen zodat Bekkers zijn tijdelijke dienstverband
kan beëindigen. D66-fractievoorzitter Robert Martens wil weten of het
college al werk heeft gemaakt van
de motie. Hij refereert aan de Wet

Oppositiepartij Progressief Akkoord
Leudal (PAL) vreest voor een fiasco
als het college van burgemeester en
wethouders zijn zin doordrijft en
kiest voor de Kallestraat in Hunsel
als locatie voor de nieuwe fusieschool in Leudal-West. ‘Dit wordt
weer een voorbeeld van ‘bouwen
voor leegstand’. Waarom vijf miljoen euro besteden aan een nieuwe basisschool als de helft van de
leerlingen straks naar België naar
school gaat?’, vraagt fractievoorzitter Joost van der Stappen zich af.
Hij is bang dat het met de nieuwe
fusieschool dezelfde kant opgaat
als met de Nassaurie in Grathem,
die verenigingen links laten liggen,
en met woonzorgcentrum Bruggerhof in Hunsel, waar steeds minder
ouderen wonen. Een inderhaast
belegde informatieavond over de
locatiekeuze maakte vorige week
niet echt duidelijk welke richting
ouders hun schoolgaande kinderen
straks opsturen. Of naar Hunsel of
naar België. Voor Progressief Leudal
is het zonneklaar dat in de nabije
toekomst nog meer kinderen dan
nu het geval is naar België verkassen. Van der Stappen: ‘Nietszeggen-

de kreten als ‘duurzaam versterken’
en ‘vliegwielefecten’ zullen ouders
in Ittervoort en Neeritter echt niet
overhalen om hun kinderen in
Hunsel op school te doen. Wat die
mensen willen is goed onderwijs
en een goede en veilige bereikbaarheid van de school. Dus waarom
niet de huidige school in Ittervoort
uitbreiden?’ Van der Stappen zegt
het tijdens de infoavond als schokkend te hebben ervaren ‘dat de
overkoepelende onderwijsorganisatie Spolt het belangrijker vindt dat
er een goede en luxe school in Hunsel komt want dan komen de leerlingen vanzelf wel, maar hoeveel
kinderen er straks naar België gaan
weet Spolt niet te vertellen.’

Joost van der Stappen

