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Politieke cultuur in Stein sinds april 2014
䢇 April 2014: burgemeester Marion Leurs-Mordang geeft Berenschot opdracht

het ambtelijk apparaat, bestuur en onderlinge samenwerking te onderzoeken.
䢇 Mei 2014: DOS, CMB en CDA presenteren coalitieakkoord. Gina van Mulken

wordt niet opnieuw wethouder en stapt uit DOS. Ook CDA’er Harry Govers
start een eenmansfractie, onder meer omdat hij vergeefs pleit voor ‘gedragsafspraken’ met DOS en CMB, zoals dat heet vanwege ‘oud politiek zeer’.
䢇 24 juni 2014: Rapport Een verwaarloosde organisatie, Cultuuronderzoek gemeente

Stein verschijnt. De ondernemingsraad vindt de aanbevelingen een goede aanzet tot verbetering en burgemeester Leurs roept op tot samenwerking.
䢇 4 juli 2014: gemeenteraad schaart zich unaniem achter onderzoeksrapport

en de noodzaak nog dat jaar een brede cultuuromslag te maken.
䢇 September 2014: aanstelling interim-secretaris Jack Beverloo, die plan van

aanpak organisatievernieuwing gemeente Stein opstelt.
䢇 Oktober/novemer 2014: raadsleden bezinnen zich tijdens conferenties in

Vaalsbroek, eerst onderling en daarna samen met het college, over rolverdeling, onderlinge verhoudingen en de relatie met ambtenaren.
䢇 4 december 2014: raad voteert 435.000 voor uitvoering van plan Beverloo.
䢇 7 december 2014: Harry Govers maakt burgemeester excuses voor twijfel die

hij heeft geuit over haar goede bedoelingen met een ludieke sinterklaasactie.
䢇 Mei 2015: acht nieuwe raadsleden formeren juniorenconvent om werk te ma-

ken van een positiever bestuursklimaat in Stein.
䢇 Januari 2016: college, secretaris en ondernemingsraad spreken na tusseneva-

luatie verbetering ambtelijke organisatie hun tevredenheid uit over de inzet
van alle betrokkenen en de resultaten. Plaatsvervangend or-voorzitter Esmeralda Veen spreekt de hoop uit dat raad het goede voorbeeld zal volgen.
䢇 Februari 2016: raad confereert in kasteel Limbricht en besluit het verbetertra-

ject nieuw leven in te blazen.
䢇 Maart 2016: burgemeester organiseert mediation tussen Harry Govers en de

DOS-raadsleden Jo Dohmen en Peter Claessen om politiek zeer uit te praten.
䢇 29 maart 2016: raad steunt plan initiatiefgroep cultuurverbetering.
䢇 April 2016: burgemeester eist excuses van Harry Govers wegens belediging,

die hij onder voorbehoud maakt, intrekt en vervolgens van haar verlangt.
䢇 28 april 2016: raad beslist over budget voor vervolg cultuurtraject en over

motie van afkeuring aan het adres van raadslid Govers.

