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Verlinden tikt eigen partij op
vingers
Wethouder Piet Verlinden (Samen
Verder) vindt dat raadslid Michel
Graef feitelijk voor zijn beurt sprak
door het windparkplan van Energiecoöperatie
Hom
Duurzaam
Groen al af te schieten voordat
de gemeenteraad van Leudal zijn
zegje hierover heeft kunnen doen.
Graef liet onlangs een persbericht
de deur uitgaan waarin hij namens
Samen Verder de haalbaarheid
van een windmolenpark in Hom
sterk betwijfelde. Maar Verlinden
legt in een reactie zijn eigen partij nog eens haarfijn de procedure
uit: het plan van Hom Duurzaam
Groen wordt straks van een ambtelijk advies voorzien waarna de
gemeenteraad
zich mag uitspreken. Of het plan haalbaar is dat
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zien we dan wel. aldus Vertinden.
'In het kader van een zorgvuldige
besluitvorming is het nu te vroeg
om daarover te oordelen', zegt de
wethouder.
Met het publiek maken van zijn
standpunt riep raadslid Graef de
toorn van Hom Duurzaam Groen
over zich af. De coöperatie stuurde
een gepeperde brief naar de Leudalse politiek en merkte op dat Samen
Verder wel erg ver voor de muziek
uitliep. Vóór 1 oktober j.l. moesten
plannen voor een windmolen park
bij de gemeente worden ingediend.
Nu worden ze door ambtenaren onder het vergrootglas gelegd. Hom
Duurzaam Groen is een van de
initiatiefnemers van een windenergiepark. De energiecoöperatie wil
tussen het Lateraalkanaal en het
kasteel van Hom vijf windturbines plaatsen. De heisa die ontstond
door de vroege standpuntbepaling
van Samen Verder heeft ertoe geleid
dat op 14 november een gesprek
plaatsvindt tussen Hom Duurzaam
Groen en Samen Verder.

'Houdt meer
mantelzorg'
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Het CDA Leudal vindt dat de gemeente mantelzorgers nadrukkelijker moet betrekken bij het voeren
.van de zogèheten 'keukentafelgesprekken'. Dit is overleg met de dient'over zijn of haar nieuwe zorgpakket. CDA-raadslid Nadine Alots
wijst erop dat één op de drie volwassenen in Nederland mantelzorg
verleent. Mantelzorg is langdurige
en onbetaalde zorg voor familieleden en vrienden. Die vrijwilligers
c_rdienen het om door de geme~n-

Nadine Alofs.
te betrokken te worden bij de totstandkoming van het zorgaanbod
vindt Alofs. Het raadslid wil weten
hoe er wat dit betreft de vlag in
Leudal bij hangt. Volgens de landelijke vereniging voor Mantelzorg
en Vrijwilligerszorg (MEZZO)krijgt
85 procent van de mantelzorgers in
Nederland geen uitnodiging van de
gemeente .om aan te schuiven bij
het keukentafelgesprek.

WD: begroting veel te optimistisch
Kritische geluiden kwamen gisteravond tijdens de begrotingsbehandeling uiteraard uit oppositionele
hoek. VVD'er Ad Thomassen be'
toogde dat het college de begroting
2017 in een veel te optimistisch
daglicht hebben gepresenteerd en
daar zijn volgens hem de verkiezingen van 2018 debet aan. 'Er wordt
nu nog even stevig geld uitgegeven

aan allerl~i projecten', aldus Thomassen. 'De financiële situatie van
Leudal is al jaren beroerd maar dat
wordt verbloemd doordat er méér
inkomsten uit Den Haag komen
dan was verwacht. En van de bezuinigingen die al jaren worden
aangekondigd is nagenoeg niets
terechtgekomen. Het gemeentelijk
vastgoed hangt al sinds de fusie in
2007 als een molensteen om de nek
van de gemeente. Het college heeft
onder de noemer 'wie dan leeft wie
dan zorgt' afschrijvingen en onderhoud naar later verschoven.' Dat de
jaarlijkse lasten voor de burger aan
de lage kant zijn, noemen de liberaal wel weer positief al is de manier waarop dat mogelijk wordt gemaakt volgens Ad Thomassen niet
de juiste. 'Kosten die je nu maakt
moet j~ ook nu betalen. Als je minder geld hebt moet je ook minder
uitgeven. De tering naar de nering
zetten noem ik dat.'

in de onlangs gehouden voorbeschouwing op de begroting wel tot
gefronste wenkbrauwen. Immers,
eerder dit jaar leidde mede de trammelant over het muziekonderwijs
de val in van CDA-wethouder John
van den Beuken. Dat met name de
fracties van Samen Verder en D66
bij wethouder Backus pleitten voor
.het eerbiedigen van eerder genomen raadsbesluiten om hiermee
de muziekeducatieniet
nogmaals
en oneigenlijk te korten, frappeerde CDA'er Peter van Melick. 'Ik ben
blij met de nieuwe zienswijzen van
Samen Verder en D66,' aldus Van
Melick. 'Kennelijk zien zij nu ook
in hoe raadsbesluiten geïnterpreteerd dienen te worden. Maar het is
spijtig dat hier eerst een wethouder
voor is opgeofferd. Het is voor wethouder Backus te hopen dat hem in
dit dossier hetzelfde lot bespaard
blijft.'

Méér subsidie voor muziekonderwijs
Dat B en W van Leudal nog vóór de
begrotingsbehandeling
van gisteravond besloten om het professionele muziekonderwijs in Leudal volgend jaar ruim 76.000 euro méér
toe te kennen dan was geraamd. viel
bij de gemeenteraad in goede aarde .
Het college herstelde hiermee een
fout die was geslopen in de subsidiegrondslag voor muziekeducatie.
E~rder was uitgegaan van 168.998
euro subsidie voor Myouthic en
de ECI maar op de drempel van
de begrotingsvergadering werd dit
opgehoogd naar 245.529 euro. Bij
de CDA-fractie leidde de gang van
zaken en met name de discussie

Peter van Melick.
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