
 

Neer, 10 januari 2015 

 

Geacht college van B en W,  

Met verbazing heeft de fractie van D66 via de media kennisgenomen van het bericht dat door een 

‘ambtelijke blunder’ 90.000 euro subsidie van de provincie is misgelopen.  

Ten eerste is D66 verbaasd over het feit dat de raad niet vooraf is geïnformeerd. Het is toch een 

kleine moeite om bij dit soort gevoelige zaken even een mailtje naar alle raadsleden te sturen, 

alvorens een dergelijk bericht in de media komt. Waarom is dit niet gebeurd?    

Ten tweede is D66 verbaasd over het feit dat in de berichtgeving de schuld heel eenzijdig bij een 

ambtenaar wordt gelegd. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Echter, het is in een 

hiërarchische organisatie als de gemeente goed om ook interne ‘checks and balances’ te hebben om 

te voorkomen dat slechts één persoon belast is met een wel heel grote verantwoordelijkheid. Is er in 

de gemeente Leudal sprake van een soortgelijk controlemechanisme? En zo ja, waarom heeft dit 

klaarblijkelijk niet gefunctioneerd? 

Ten derde is D66 verbaasd over het feit dat het College geen verantwoordelijkheid neemt voor deze 

‘ambtelijke’ fout. In ons stelsel kan de raad individuele ambtenaren niet rechtstreeks controleren, 

maar loopt die controle via de politiek verantwoordelijken. We verwachten dan ook dat het College 

de verantwoordelijkheid voor deze fout op zich neemt en daarover nog verantwoording zal afleggen. 

Kunt u toezeggen dat u in commissie of raad verantwoording over deze zaak gaat afleggen?  

Tot slot: mogelijk is er toch nog een uitweg. Artikel 30 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening 

van de Provincie Limburg biedt namelijk een zogenaamde ‘hardheidsclausule’. Deze luidt: 

‘Indien toepassing van het bepaalde in deze verordening, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, 

tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.’  

Onze vraag is: heeft het College van Leudal zich al tot Gedeputeerde Staten gewend met een verzoek 

tot toepassing van deze hardheidsclausule? Zo ja, wat was de reactie?   

Zo nee, dan is ons dringend verzoek alsnog zo snel mogelijk een beroep op de hardheidsclausule te 

doen. De financiële situatie van de gemeente Leudal is precair en de provincie weet dit als geen 

ander; dus misschien dat deze bepaling nog soelaas biedt… ‘Niet geschoten, is altijd mis!’  

Met vriendelijke groet, 

Rens Raemakers 

Fractievoorzitter D66  


