Rekenkamercommissie Gulpen-Wittem

PERSBERICHT

“Wegwerkzaamheden bij woning van wethouder Leurs-Mordang niet in strijd met regels
uitgevoerd”
Bij wegwerkzaamheden ter hoogte van de woning van wethouder M.F.H. Leurs-Mordang zijn geen regels
van de Gemeente Gulpen-Wittem overtreden. Op 23 november 2005 is bij de woning van de familie
Leurs aan de Slenakerweg in Gulpen-Wittem een strook weg en berm geasfalteerd. Ook heeft de
uitvoerend ambtenaar uit verkeerstechnische overwegingen besloten tot plaatsing van enkele
diamantkopverkeerspaaltjes. De kosten van deze werkzaamheden en paaltjes bedragen €447,10.
Aan deze werkzaamheden is een periode van ruim zes jaar voorafgegaan, waarin tussen de gemeente
en de echtgenoot van mevrouw Leurs-Mordang is overlegd over de wijze waarop de gemeente en de
heer Leurs de afbakening en bebouwing aan de openbare weg ter hand zouden nemen. De hierbij
gemaakte afspraken werden niet schriftelijk vastgelegd en lieten aan de uitvoerende ambtenaar volop
ruimte om zelfstandig besluiten te nemen over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden.
Daarbij is door de betrokken ambtenaar gekozen voor logische, praktische en technisch verantwoorde
oplossingen.
Bij min of meer vergelijkbare situaties in de Gemeente Gulpen-Wittem is sprake van dezelfde werkwijze,
waarbij uitvoerende ambtenaren binnen bepaalde financiële grenzen naar bevind van zaken handelen.
De situatie bij de woning van mevrouw Leurs-Mordang is in de Gemeente Gulpen-Wittem geen unicum.
Mevrouw Leurs-Mordang heeft niet direct of indirect geprobeerd invloed uit te oefenen op de wijze
waarop de werkzaamheden bij haar woning zijn uitgevoerd. De Rekenkamercommissie is van mening dat
geen sprake is van niet-integer handelen. Desalniettemin heeft mevrouw Leurs-Mordang in haar functie
van wethouder, die zij overigens pas sinds 1 april 2005 bekleedt, de gevoeligheid van de wijze waarop bij
haar woning werkzaamheden werden uitgevoerd onderschat. Ze heeft nagelaten melding te maken van
de bij haar woning uit te voeren werkzaamheden. Wethouder Leurs-Mordang heeft de commissie laten
weten deze nalatigheid te betreuren.
De gang van zaken bij de werkzaamheden aan de Slenakerweg laat een aantal ‘tere plekken’ in de
bestuurlijk-ambtelijke organisatie van de Gemeente Gulpen-Wittem zien. Daarom is het nodig de interne
communicatie te verbeteren. Ook moet vaart worden gezet achter de al eerder in gang gezette
aanpassing van het gemeentelijke integriteitsbeleid.
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