dinsdag, 16 april 2013

POORT VAN LIMBURG College volgt conclusies Rekenkamer op: cultuurverandering nodig binnen gemeente

Wethouder Kirkels stapt op
door Pieternel Kellenaers
WEERT – Wethouder Anton Kirkels (VVD, ruimtelijke ordening)
van Weert stapt op. Dat maakte
hij maandagavond bekend toen
hij voorafgaand aan het debat
over het Rekenkameronderzoek
naar de Poort van Limburg een
verklaring aflegde.

Kirkels gaf aan onvoldoende perspectief te zien voor een vertrouwensrelatie met (een deel van) de

raad en stelt daarom zijn bestuurszetel ter beschikking. Ook gaf hij
aan zich nog niet eerder over zijn
positie te hebben geuit omdat hij
het afleggen van verantwoording
niet wil ontlopen.
Unanieme steun was er voor een
motie van D66. Die draagt het college op niet alleen het handboek ‘projectmatig werken’ aan te passen
maar een cultuurverandering te realiseren binnen het stadhuis, zoals
de Rekenkamer adviseert. In reactie
daarop gaf wethouder Harrie Lit-

jens (Weert Lokaal, personeelszaken) aan eind dit jaar met een actieprogramma te komen waarin de
conclusies en aanbevelingen van de
Rekenkamer zijn verwerkt. Concreet betekent dit dat de gemeentelijk organisatie verder wordt geprofessionaliseerd en een beter risicomanagement toepast. Door het project Poort van Limburg, het gebouwencomplex aan de Zuid-Willemsvaart bij de Stadsbrug dat een zalencentrum, een bedrijvenverzamelgebouw en appartementen omvat,

blijft de gemeente Weert de komende jaren nog met forse tekorten zitten.
In juli 2011 ging de raad akkoord
met een extra krediet van 1,4 miljoen euro voor de Poort van Limburg en besloot ze ook tot een onderzoek naar de gang van zaken
rond het project door de Rekenkamer. In die vergadering van 6 juli
kreeg Kirkels al ‘een kleine gele
kaart’ van de PvdA. De meeste fracties spraken hun waardering en respect uit voor het besluit van Kirkels

om zijn functie neer te leggen.
Voor D66 had en heeft Kirkels het
vertrouwen omdat de democraten
nooit het gevoel hebben gehad dat
Kirkels informatie heeft achtergehouden over de Poort van Limburg.
Maar voor de SP ging het opstappen van Kirkels niet ver genoeg, de
partij diende een motie van wantrouwen in tegen het college, exclusief de burgemeester. De andere
fracties ging deze motie te ver, de
PvdA wilde eerst een reactie van de
andere wethouders.

