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Aanbesteding herijking welzijnswerk 

Bij de behandeling van het onderwerp ‘aanbesteding herijking welzijnswerk’ kwam ook de 
motie van PvdA aan de orde. In de motie vragen wij aandacht voor de belangen van 
werknemers en cliënten en om onrust bij hen rond hun arbeidssituatie te voorkomen. In de 
PvdA-motie roepen wij op om de cao welzijn&maatschappelijk dienstverlening toe te 
passen, én om de nieuwe aanbieder(s) te verplichten om werknemers over te nemen. 
Abvakabo FNV pleit er in haar ‘aanbevelingen welzijn’ ook voor om deze zaken mee te 
nemen in het bestek/aanbestedingsprocedure. Treurig is het dat wij moeten constateren dat 
de grote partijen in de Raad, als Samen Verder, Ronduit Open en CDA de belangen van 
werknemers (vaak ook inwoners van Leudal) en daarmee het behoud van arbeidsplaatsen 
geen aandacht waard vinden in de procedure ‘aanbesteding herijking welzijnswerk’.  

Kerntaken-discussie 
Een discussie die wij als PvdA waardevol hebben ervaren, al vinden wij dat de conclusies die 
verwoord zijn in het raadsbesluit erg mager. Wat ons echter het meeste stoort is dat 
voorgesteld wordt om dit onderwerp uit handen te geven. Het College moet het overnemen, 
waarmee  o.i. de discussie ‘gebruikt’ zal worden om het eigen beleid uit te dragen. Tevens 
vinden wij het niet krachtig overkomen, en zelfs een bewijs van onvermogen om de discussie 
rond de kerntaken, als Raad uit handen te geven. 

De kadernota leidde tot felle discussies, die allemaal als kern hadden dat het door het 
College voorgestelde beleid niet gesteund werd. Ook de PvdA kan zich absoluut niet vinden 
in de keuzes van het College om o.a. de OZB-lasten voor de burgers fors te verhogen, om 
niet te bezuinigingen op activiteiten als GOML en om stevig te investeren in de eigen 
gemeentelijke organisatie.   Als PvdA-Leudal probeerde wij met het volgende voorbeeld het 
non-beleid van het College in beeld te brengen. 

In een straat staan twee huizen. Huis A. staat voor de gemeentelijke organisatie en huis B. 
voor onze verenigingen, vrijwilligers, clubs enz. Voor beiden geldt dat men moet besparen, 
bijv. de energielasten. Wat gebeurt…voor huis A. maakt het College/coalitie geld vrij om te 
investeren in isolatie, zonnepanelen en energiezuinige apparaten. En men geeft aan dat op 
die wijze, op termijn de energiekosten/-lasten van huis A. zullen dalen. Hoe doet het 
College/coalitie dit bij huis B., bij onze verenigingen? Men draait de verwarming naar 
beneden en zet verenigingen in de kou. Het licht wordt uitgedraaid, waardoor vrijwilligers in 
het donker komen te zitten. Op deze wijze maakt men wonen onmogelijk en huis B. 
onbewoonbaar. Maakt de Coalitie/College niets uit, er moet bespaard/bezuinigd worden, de 
verenigingen krijgen minder geld.  

En of dat nog niet genoeg is, presenteert men de burgers, de inwoners van Leudal ook een 
hoge rekening voor de energiekosten. De OZB wordt fors verhoogd, tenslotte moeten de 
investeringen die men doet in de gemeentelijke organisatie (huis A.) betaald worden.  

Het gaat om keuzes maken en wat het College/coalitie de burgers in de kadernota voorlegt, 
zijn niet de keuzes die wij als PvdA maken.      

Dossier Ruiter-Barel 
het eind van de vergadering kregen wij ook nog een rapportage van wethouder Vogels over 



de stand van zaken in het dossier Ruiter-Barel. Zeer teleurstellend. Het College heeft het 
overleg uitbesteed aan derden, communiceert via brieven en ondertussen belast met het 
proces door een aantal juridische zaken op te starten (o.a. dwangsom-besluit en 
schoolbezoek). Ook een uitspraak van de wethouder als "Ik heb de indruk dat het nooit 
genoeg kan zijn", over de hoogte van het eindbod, steunt o.i. in de overweging die wij 
uitgesproken hebben om niet langer wethouder Vogels dit dossier toe te vertrouwen. De 
Raad kreeg te horen dat naar verwachting van het College half aug. as veel meer 
duidelijkheid is. Als PvdA blijven wij ook dit onderwerp met aandacht volgen. 

Mart Janssen 

Raadslid PvdA-Leudal  

 


