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Uit de raadsvergadering van
dinsdag 11 dec. j.l.
Oppositie loopt weg
Aan het begin van deze raadsperiode
spraken fracties af om beter en
efficiënter te gaan vergaderen. Eén
onderdeel daarvan vormde het tijdig
aanleveren van moties en
amendementen, zodat de
gemeenteraad goede en door-dachte
besluiten zou nemen. In de
raadsvergadering van november lieten
we als coalitiefracties zien dat we deze
keer deze afspraken serieus wilden
nemen en schoven een motie door
naar de volgende vergadering (deze
bleek achteraf ook nog onnodig door
de stappen die het college al had
genomen). In de vergadering van
december kwam opnieuw een motie
veel te laat, zonder dat er sprake was
van aantoonbare spoed. Ook nu waren
we als coalitie resoluut: afspraak is
afspraak. De oppositiepartijen besloten
daarop de vergadering te verlaten.
Triest, niet alleen voor de rest van de
aanwezigen, maar vooral ook voor de
kiezers die ze vertegenwoordigen!
Michel Graef, fractievoorzitter
Realpolitik versus puberaal politiek
Na de laatste vergadering moge het
duidelijk zijn dat het CDA de oppositie
aanvoert.
In een jarenlang lopend dossier werd
48 uur voor de vergadering een
voorstel ingediend om het college te
gaan laten onderhandelen met de
uitgangspunten van de ondernemer als
vertrekpunt. Onderlinge afspraken
over tijdig inleveren van moties en
amendementen ten spijt.
Als liberaal voel ik wel wat voor het
argument van de oppositie dat een
meerderheid de minderheid niet het
zwijgen op mag leggen.
Als pedagoog vraag ik mij af hoe je ooit
tot een verbetering van bestuurscultuur komt als je afwijken van samen
gemaakte afspraken tot structurele
werkwijze verheft.
Als raadslid zie ik een partij
die zich al sterk aan het
profileren is op weg naar 2022

door sterke oppositie te voeren. Soms
met sterke argumenten, maar als die
ontbreken, bleek het dinsdag ook te
kunnen met persoonlijke verwijten en
emotionele kreten.
Wat mij echter oprecht stoort en wat
ik niet van meerdere perspectieven
wil bekijken, is de uitspraak van de
oppositie dat in hun optiek eerder
gemaakte afspraken vrijblijvend zijn.
Hoe gaat een gemeenteraad dan ooit
tot een betere samenwerking komen?
Wie zit er te wachten op een partner,
opponent of politieke partij die hun
toezeggingen ziet als een momentopname? Wie zou willen investeren in
een relatie met een persoon of partij
als vooraf vaststaat dat onderlinge

De VVD moest meteen op een
irritante toon laten weten dat
als de motie "vreemd aan de
orde van de dag" niet behandeld zou
worden, dat toch het toppunt van
ondemocratisch handelen zou zijn.
Sterker nog, onwettig.
De raadsvoorzitter gaf nog eens duidelijk aan welke afspraken er binnen het
presidium gemaakt zijn om niet op het
laatste moment verrast te worden met
moties over niet geagendeerde onderwerpen.
Alle raadsleden, niet alleen de
indieners van zo'n motie, moeten de
gelegenheid hebben gehad om zich te
verdiepen in de inhoud en de gevolgen
van de keuzes die men vervolgens
maakt. En verder
gaf hij aan dat de
raad zelf bepaalt
wat er aan de orde
gesteld wordt. Dat
viel uiteraard ook
niet goed. De toon
was gezet en toen
bleek dat de
raadsmeerderheid
een zo laat
ingediende "motie
vreemd aan de
De leden van Samen Verder wensen alle inwoners van Leudal
orde van de dag"
gezellige Kerstdagen en een bruisend nieuw jaar.
Van Kerstmis tot Nieuwjaar genieten wij, net als u, van een paar
niet tussen neus
gezellige dagen en vanaf Nieuwjaar tot Kerstmis
en lippen door
gaan we weer Samen Verder.
wilde behandelen,
afspraken inwisselbaar zijn?
vroeg men schorsing aan. Wat in de
Als de inzet om tot een doorbraak te
wandelgangen gebeurd is, laat zich
komen in het dossier Landgoed
raden. Behoorlijk opgefokt zocht men
Leudal oprecht is, dan komt deze
zijn/haar zetel weer op om, nadat alle
wellicht met meer voorbereidingstijd
oppositieleiders aangaven geen heil te
en onderling overleg alsnog in de
zien in verdere beraadslagingen,
raad. Maar de vraag is nu of je daar
de raadzaal voor die avond definitief te
wel wat over af kunt spreken.
verlaten. Volgend jaar meer!
Peter Stakenborg, toeschouwer
Pieke Houben, raadslid SV
En dan nu de laatste ....
Dinsdag 11 december was ik weer een
keertje "live" bij een raadsvergadering
aanwezig. Oude bekenden even
gedag gezegd en een lekker plekje
gezocht op de publieke tribune.
Tactisch, ergens tussen coalitie en
oppositie; dan kun je alle kanten op.
Helaas ging de vergadering al meteen
in het begin de verkeerde kant op.
Redactie: Monique Peulen, Peter Stakenborg, Har Beurskens.

Nieuwjaarsreceptie
Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
vindt plaat op zondag 6 jan. 2019
vanaf 14 uur in café/restaurant de
Graaf van Horne. Uitnodiging volgt.
Voor meer informatie over
Samen Verder
zie onze website
www.samenverderleudal.nl.
Volg ons ook op.

