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DUBBELTELLING Forse overschrijding exploitatietekort en foutief informeren raad belangrijkste redenen voor besluit

Wethouder Van Leuken stapt op
door Eric van Dorst
STEIN – De Steinse wethouder
Ron van Leuken (DOS) is gisteravond opgestapt. Hij deed dat bij
aanvang van een commissievergadering over de exploitatiecijfers van Steinerbos, die veel
slechter blijken dan is begroot.

Van Leuken lichtte zijn besluit om
ontslag te nemen toe in een emotioneel betoog, waarna hij direct de
vergadering verliet. De fors tegen-

vallende resultaten van het recreatiepark, waardoor het exploitatietekort waarschijnlijk 350.000 euro hoger uitvalt dan de als maximum gestelde 1 miljoen, vormden de belangrijkste reden voor zijn vertrek.
„Ik heb niet kunnen voldoen aan
belangrijke kaders die met de raad
zijn afgesproken.” Daarbij maakte
Van Leuken de kanttekening dat de
interim-directeur van het park, Michel Leinders, hem niet in staat
had gesteld het negatieve resultaat
tijdig bij te sturen. De in 2012 geko-

zen constructie, met een bv en een
aandeelhouder op afstand, maakte
sturing nog moeilijker, hield hij de
commissie voor.
Pikant was zijn erkenning dat hij
de raad eerder onjuist had geïnformeerd over het aantal verkochte seizoensabonnementen. Van Leuken
weet dat ook aan onjuist verkregen
informatie van de interim-directeur, die een groot aantal abonnementen dubbel zou hebben geteld.
Hij sprak de overtuiging uit dat van
Steinerbos een succes gemaakt kon

worden, mits een fundamentele discussie over het toekomstperspectief
gevoerd zou worden en de houding
van de gemeente tegenover dit en
andere dossiers fundamenteel zou
veranderen. Daarbij uitte hij zware
kritiek op de bestuurlijke cultuur
in Stein. Samengevat kwam die erop neer dat hij door de aanhoudende bemoeizucht vanuit de raad als
wethouder bijna onmogelijk verantwoordelijkheid voor dossiers als
Steinerbos en het basisonderwijs
kon dragen. „Ik kreeg vanaf mijn

aantreden niet de tijd en de ruimte
om te groeien in mijn rol als wethouder en mij de dossiers eigen te
maken.” Van Leuken noemde verwijten, beschuldigingen, insinuaties en een motie van wantrouwen
waarmee raadsleden hem kennelijk
hadden willen beschadigen. In dit
verband wees hij expliciet op
oud-wethouders die dat tegen hun
wil niet opnieuw waren geworden.
„Zij zorgen met hun persoonlijke
frustraties voor het wankele evenwicht in de Steinse politiek.”

