
Raadsvragen 335 Vermeende sluiting Bezoekerscentrum Leudal  
 
Mij bereikt het bericht dat de gemeente Leudal voornemens is het Bezoekerscentrum Leudal 
per 1 januari 2014 te sluiten, omdat een aantal van de huidige (interim) bestuursleden te 
kennen heeft gegeven te stoppen.  
Is het College het met mij eens dat het telkens laten aftreden van het bestuur, niet getuigt van 
de bestuurlijke wil om het bezoekerscentrum open te houden. Welke inzet heeft het College 
(wethouder) gepleegd om de bestuurlijke continuïteit van het Bezoekerscentrum te 
bewerkstelligen. Vooralsnog zijn wij van mening dat e.e.a. naar onze mening met 
voorbedachten rade gebeurt en het College (wethouder) hier tekort schiet, met als gevolg dat 
Leudal weer een voorziening kwijt raakt. Een ontwikkeling die haaks staat op de pas 
vernieuwde/gerealiseerde (vergader)ruimte. 
De PvdA vindt dat onjuist en vindt dat de gemeente alles op alles moet zetten om per 1 
januari 2014 een nieuw bestuur in te stellen dat de taak krijgt om met vrijwilligers het 
Bezoekerscentrum open te houden. 
Is het College het met ons eens dat het mogelijk moet zijn om op een kostendekkend wijze het 
bezoekerscentrum open te houden, met activiteiten die georganiseerd worden uit bijdragen 
derden, verkoop van artikelen en subsidies? Alsook dat afspraken gemaakt dienen te worden 
met de naast het Bezoekerscentrum gelegen horeca over een ‘bijdrage’. Wil het College e.e.a. 
oppakken? 
 
Mart Janssen, PvdA Leudal  

 

Beantwoording op 22 januari 2014: 
Uw vrees voor de sluiting van het BCL per 1 januari jl. kunnen we niet herkennen. Wel 
hebben de heren Roumen en van Horne intussen hun bestuursverantwoordelijkheid per 1 
januari jl neergelegd, maar het bezoekerscentrumcentrum blijft intussen gewoon open. 
Conform de statuten is het bestuur van de beheersstichting inmiddels tijdelijk overgenomen 
door de gemeente: in afwachting van een raadsbesluit over een nieuw businessplan voor het 
BCL. Nieuw te werven bestuursleden zullen immers willen weten met welk businessplan 
gewerkt moet worden.  
 

 

 

 

Commentaar Mart Janssen PvdA: 
Ik denk dat het terecht is dat wij onze zorg hebben uitgesproken over het voorbestaan van het 
Bezoekerscentrum Leudal. Het inmiddels vorige bestuur heeft zijn werkzaamheden 
neergelegd. Waarom......??? Er zijn geen opvolgers gevonden en nu gaat het 
College/gemeente zelf het bestuur vormen? Los van de constatering dat het College 
(verantwoordelijk wethouder) in de afgelopen periode het Bezoekerscentrum geen stevige 
bestuurlijke en organisatorische basis heeft weten te geven, is het zeer de vraag of het 
juridisch wel correct is om als College/gemeente de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 
het Bezoekerscentrum op zich te nemen. Als subsidieverstrekker oordeel je over eigen 
subsidiebedrag/-toekenning en lijkt daarmee op 'de slager die zijn eigen vlees keurt'. 
 
 
 
 


