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Voor u ligt een verslag van de besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering 
van 27 september en de inbreng van de fractie CDA Leudal daarbij.

Samen Zorgen Huis
Als CDA zijn wij allereerst zeer tevreden dat het onderwerp Samen Zorgen Huis alsnog op de agenda van 
deze raadsvergadering is gekomen. In tegenstelling tot onder andere D66 en de VVD zijn wij namelijk van 

mening dat dit een zeer urgent onderwerp is dat niet langer kan en mag blijven liggen. Dit dossier ligt 
namelijk al lang op definitieve besluitvorming te wachten. Het is voor partners van het Samen Zorgen Huis 

van belang dat de knoop wordt doorgehakt. Gelukkig werd tijdens de raadsvergadering in meerderheid voor 
dit voorstel gestemd.

Het CDA is gedurende de hele looptijd van dit dossier enthousiast geweest met betrekking tot het initiatief 
van het Samen Zorgen Huis in klooster Mariabosch te Baexem. CDA-wethouder Vogels heeft bij de 

provincie Limburg 2,2 miljoen euro beschikbaar gekregen en nog 400.000 euro provinciaal geld om de 
opstartkosten van de stichting te dekken. We besloten tijdens de raadsvergadering van 27 september nog 
slechts over het beschikbaar stellen van de gelden. Alle overeenkomsten met partners waren in juli reeds 

getekend. Wij willen dat men aan de slag kan en geven als CDA alle steun aan dit burgerinitiatief. Sommige 
vrijwilligers hebben zich al enkele jaren geleden aangemeld om aan het Samen Zorgen Huis mee te werken. 

De gelden zijn geoormerkt, de overeenkomsten zijn getekend, en nu: aan de slag!

Convenant Gastvrij Leudal 
Het convenant Gastvrij Leudal biedt meerjarige 

duidelijkheid en mogelijkheden voor de toeristische sector 
in Leudal. Het biedt ruimte voor investeringen in kwaliteit.
Onze regio is in trek voor vakanties en dagjes uit, het is 
volgens het CDA dan ook niet meer dan logisch dat de 

gemeente deze sector steunt.

Extra inkomsten uit toeristenbelasting willen wij als CDA 
laten investeren in de sector, door de sector. Een 

voorbeeld van een dergelijke investering is volgens het 
CDA het plaatsen van bewegwijzering naar de toeristische 

trekpleisters in Leudal, naast wegen zowel binnen als 
buiten de grenzen van de gemeente.

Startersleningen 
De regeling omtrent startersleningen in Leudal wordt voortgezet. Wij zijn 
als CDA hier erg positief over. Er zijn veel mensen mee geholpen en zo 
blijven we investeren in een levende gemeente. We bieden perspectief 
aan starters en blijven zo een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. 

Zo komen we gedeeltelijk tegemoet aan het probleem van een tekort aan 
betaalbare huurwoningen. Hopelijk wordt er ook alsnog een passende 

regeling gevonden voor woonwagenbewoners. De regeling omtrent 
startersleningen past binnen het gedachtegoed van het CDA, we blijven

 deze regeling dan ook graag ondersteunen.

Winkeltijdenverordening Leudal
Wij kunnen instemmen met de 

verruiming van de openingstijden in 
Leudal. In omliggende gemeentes zijn 

de winkeltijden reeds vervroegd 
naar 8.00. 

Het is aan de individuele onderneming 
om al dan niet van deze verruimde 
openingstijden gebruik te maken.

Als CDA vinden wij het van deze tijd dat 
winkels ook op zondag ruime 

openingstijden mogen hebben.



Verhoging jaarlijkse bijdrage Veiligheidsregio 
Limburg-Noord 

Jaarlijks gaan de bijdragen van onze gemeente, maar 
ook van andere gemeenten, naar de veiligheidsregio 

omhoog. Als raad hebben wij nauwelijks invloed op onder 
andere de besteding van deze gelden.

Nu is dit weer het geval, ten gevolge van cao-
onderhandelingen en aanpassing van de arbeidshygiëne 

bij de brandweer. Omdat wij als CDA de veiligheid van 
burgers voorop vinden staan, steunen wij uit noodzaak 

dit voorstel. We hopen dat deze tendens van verhoogde 
bijdragen niet doorzet.

Op de hoogte blijven? 

www.cdaleudal.nl

CDA Leudal

@Cdaleudal

Namens de fractie CDA Leudal,
Nadine Alofs 

Evaluatie informatieplicht
Over het algemeen is het CDA tevreden 

over de passieve en actieve 
informatieplicht. We moeten ons als 

raad bewust zijn van onze rol en onze 
vragen zorgvuldig stellen met een 

duidelijk doel voor ogen. Raadsleden 
stellen vragen ter ondersteuning en 

versterking van onze rol als 
volksvertegenwoordiger.

Wij geloven niet dat er sprake is van 
structurele onwil vanuit het college om 

informatie te verstrekken.
Als CDA juichen wij het jaarlijks 

evalueren van de 
informatieplicht natuurlijk toe.

Het amendement van D66 hebben wij 
echter niet gesteund. Dat er bij de 

informatievoorziening rekening moet 
worden gehouden met ‘de beleving van 

raadsleden’ is voor ons een te 
subjectieve manier van toetsing en is 

ons een brug te ver. 

Wij zien goede punten in de 
informatievoorziening, maar er zijn 
zeker nog grote stappen te zetten.

Wenselijkheid aanblijven directeur 
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg

Het samenwerkingsverband OML, waarbij de gemeente Leudal 
een van de vijf deelnemende overheidsorganen is. In eerste 

instantie is het dan ook de taak van het college om besluiten te 
nemen namens de raad. Wethouder Verlinden heeft zich op 

het standpunt gesteld dat dhr. Schreurs mag aanblijven totdat 
er een uitspraak is gedaan in hoger beroep, maar het college 

van de gemeente Leudal heeft als collectief nog geen 
uitspraken gedaan over de kwestie. Integriteit is niet iets 

waarover je een oordeel velt als niet alle ins en outs bekend 
zijn. Hierbij is de hoogste mate van zorgvuldigheid vereist. Er 

is geen onderbouwd collegestandpunt dat aan de 
gemeenteraden binnen het samenwerkingsverband is 

voorgelegd. Het is daarom voor ons als fractie onmogelijk om 
een weloverwogen standpunt in te nemen in deze kwestie.

Als het college een onderbouwd collegevoorstel voorlegt aan 
de raad zal het CDA een evenzeer onderbouwd standpunt 

innemen waarbij alle relevante factoren zullen worden 
betrokken.

Voor de complete bijdrage van het CDA bij dit agendapunt 
verwijzen wij u naar het stuk van Peter van Melick, te vinden 

op onze website.

http://www.cdaleudal.nl
http://www.cdaleudal.nl

