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In deze zevenentwintigste Nieuwsbrief in het kort een terugblik op de coalitiebesprekingen.
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maatschappelijk belang van de vereniging.
Verder passeerde o.a. de revue:
ontgrindingen (MER en hoogwaterbescherming leidend), mestbeleid (in
kaart brengen - bestaande rechten
respecteren) en de OZB (sluitstuk van de
begroting). Ronduit Open wil ook kijken
naar mogelijke bezuinigingen in de eigen
organisatie.

De Coalitievorming.
Nadat de voorzitter iedereen welkom
heeft geheten, geeft hij een korte
terugblik op de gebeurtenissen die
hebben geleid tot het einde van de
coalitie met het CDA. Aansluitend
illustreert fractievoorzitter Hen Sleven dit
Onze jaarvergadering wordt gehouden
met de weergave van zijn gesprek met
op 20 april om 20 uur in café Goeden
Peter van Melick, fractievoorzitter van
Dennenoord Op de Bos 6,
het CDA. Dat ging in eerste instantie over
6088 NA Roggel.
de standpunten m.b.t. de N280. Maar
even later over de positie waarin
wethouder van de Beuken zich bevond en
Onderstaand een samengevatte versie
het afnemend draagvlak dat er was
van uitgesproken tekst in de raad op 22
ontstaan na de dossiers betreffende de
maart j.l.:
Bombardon, de subsidies en de
Voor ons ligt een nieuw coalitieakkoord.
bibliotheek. Samen Verder had nog
Een akkoord dat noodzakelijk was doordat
vertrouwen in de coalitiepartner, maar
het CDA op 19 februari jl. besloot dat het
zag zich genoodzaakt de motie van
niet langer deel wenste te nemen aan de
wantrouwen te steunen, waarna het CDA
tot dan toe bestaande coalitie. Ondanks
op 19 februari de stekker uit de coalitie
dat dit voor onze fractie een verrassing
trok. Het CDA had kennelijk geen
was, zijn we als grootste partij niet voor
behoefte meer om met Samen Verder
onze verantwoordelijkheid weggelopen
door te gaan.
en zijn we voortvarend aan de slag gegaan
Michel Graef ging daarna in op het proces
om te komen tot een nieuwe constellatie.
van de nieuwe coalitievorming, waarbij
Al gauw was het onze fractie duidelijk dat
de keuze voor Ronduit Open voor
een nieuwe poging tot samenwerking met
iedereen de logische was.
Ronduit Open het meest voor de hand
Uitgangspunten waren: niet alles
liggend zou zijn. We zijn daarbij
opnieuw opstarten, bestaande besluiten
voortvarend te werk gegaan. Gezien het
respecteren en een sluitende begroting.
feit dat het om een tussentijdse
De suggestie van Ronduit Open om D66
coalitievorming ging en er de komende
aan boord te nemen, werd resoluut ter
maanden grote bergen werk verzet
zijde geschoven; daar werd geen
dienen te worden, leek het Samen Verder
meerwaarde in gezien.
verstandig de onderhandelingen niet
De verbetering van de bestuurlijke
onnodig groot en complex te maken.
verhoudingen, waarbij ook zaken als
Daarbij hebben we bewust gekozen voor
vertrouwen en oud zeer werden
een coalitie van twee grote lokale
benoemd, is iets waar beide partijen aan
partijen. Een formatie halverwege een
gaan werken. Het akkoord is niet dichtbestuursperiode is natuurlijk anders dan
getimmerd; bij een aantal items, zoals de
wanneer deze aan het begin van een
N280, laten partijen elkaar vrij en zal het
periode plaatsvindt. Geen compleet nieuw
krachtenveld in de raad de doorslag
speelveld. Of om met de inmiddels
moeten geven.
befaamde metafoor te spreken, kapitein
Daarnaast zullen constructieve
Piet gooit het niet in een keer over een
voorstellen van de oppositie positief
compleet andere boeg. Voor Samen
worden benaderd. Elkaar iets gunnen
Verder waren er enkele belangrijke
moet kunnen. Voor grote projecten zullen
uitgangspunten die hun plaats hebben
nieuwe kaders worden gesteld.
gevonden in het akkoord. Met de huidige
Accommodaties bij voorkeur in
begroting als vertrekpunt is en blijft een
beheer van eigen vereniging (na
structureel sluitende begroting het
opknapbeurt) en bij subsidiëring
uitgangspunt.
wordt gekeken naar het
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Ondanks dat we de afgelopen
jaren hier al veel werk verzet
hebben, zal er ook in de
toekomst nog een flinke inspanning
nodig zijn. Met het voorliggende
akkoord maken beide partijen duidelijk
dat ze daar niet voor weglopen. Ook
was het voor Samen Verder belangrijk
dat bestaande afspraken en rechten zo
veel mogelijk gerespecteerd zouden
worden.
Met deze uitgangspunten onder de arm
ging onze fractie vol goede moed de
gesprekken in die in een prettige sfeer
en vlot verliepen. De contouren werden
al snel zichtbaar. Geen dichtgetimmerd
akkoord, maar een overeenkomst op
hoofdlijnen. Niet alleen begrip voor de
overeenkomsten maar zeker ook voor
elkaars verschillen. Een akkoord met
respect voor de rol van de raad, waarin
de oppositie ook af en toe wat gegund
wordt.
Het belangrijkste is echter het onderlinge vertrouwen en de bestuurlijke
verhoudingen. Dat deze verbetering
behoeven is wellicht een understatement. Het oordeel daarover in de
Limburger recentelijk was daarbij
misschien wel het dieptepunt.
We moeten oppassen dat dergelijke
analyses geen selffulfilling prohpecy
worden. Ook het gevaar van overdrijving ligt op de loer. Want hoewel er
wel degelijk inhoudelijke verschillen zijn
tussen beide partijen is Samen Verder
ervan overtuigd dat er meer zaken zijn
binnen deze raad die ons verbinden dan
zaken die ons scheiden. Het is de
hoogste tijd dat we dit simpele gegeven
ook naar buiten toe uit gaan dragen.
Niet in termen van winst of verlies, van
voor of tegen, maar met de simpele
vraag; wat heeft de Leudalse burger
hieraan? Daar ligt de komende periode
voor deze gehele raad een uitdaging.
Niet alleen voor de nieuwe coalitie.
Hij die zonder zonden is, werpt immers
de eerste steen.
Voor meer informatie over
Samen Verder
zie onze website
www.samenverderleudal.nl.
Volg ons ook op

.

