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Persbericht
Schoon schip maken in Roermond

Nieuwe waarnemend burgemeester met statuur
Naar aanleiding van de affaire-Van Rey heeft de Mediagroep Limburg een onderzoek uitgevoerd
onder Limburgers van 18 jaar en ouder. 85% van de ondervraagde inwoners van Limburg vindt dat de
tijd gekomen is om in Roermond te starten met de actie ‘schoon schip maken’. Dit aandeel is bij VVD
stemmers 77%. De actie ‘schoon schip maken’ houdt in dat bij de affaire-van Rey de onderste steen
naar boven wordt gehaald.
72% vindt dat de Gouverneur een nieuwe waarnemend burgemeester in Roermond moet
benoemen, die het statuur heeft om mistoestanden transparant te maken, 66% van de VVD stemmers is deze mening toegedaan. 17% van de ondervraagde inwoners van deze provincie vindt
dat de huidige waarnemend burgemeester Van Beers de juiste persoon op de juiste plek is. Dit blijkt
uit een representatieve enquête die in opdracht van de Mediagroep Limburg gehouden is door
Toponderzoek.com. Ruim 300 personen namen deel aan dit onderzoek.
Van de ondervraagde Limburgers veroordeelt 80% het besluit van de VVD-fractie om uit de
Roermondse coalitie te stappen. Een hoger percentage (82%) van de VVD- stemmers oordeelt
negatief. 36% vindt het bizar en is van mening dat deze fractie de democratische rechtstaat miskent,
door een corruptieverdachte te steunen. Bij VVD-stemmers is dit percentage 29. 44% van de
ondervraagden acht het onverstandig, omdat de grote VVD-fractie juist in moeilijke tijden
verantwoordelijkheid zou moeten dragen. Van de VVD-stemmers bedraagt het aandeel meer dan de
helft, 53%. 21% vindt het een logisch besluit, omdat de heer Van Rey immers niet veroordeeld is.
Op de stelling ‘Jos van Rey verdient eerder een standbeeld, dan een veroordeling voor zijn
functioneren in Roermond’ antwoord 54% (zeer) mee oneens, het percentage van de VVD-stemmers
bedraagt 44% , 10% is het met deze stelling (zeer) mee eens, de VVD stemmers zijn het voor 20% met
de stelling (zeer) mee eens. 36% van de Limburgers stelt zich in deze neutraal op.
43% van de Limburgers vindt dat als gevolg van de affaire-Van Rey het gehele college van
burgemeester en wethouders zou moeten opstappen, 22% is het hiermee (zeer) oneens en 35%
reageert neutraal.
De affaire-Van Rey is volgens 61% van de Limburgers schadelijk voor het aanzien van de politiek, 25%
vindt dit een lokale kwestie, waaraan de VVD zijn vingers niet moet willen branden en 13% is van
mening dat dit geen negatieve invloed heeft op het beeld van de politiek.
De krant vroeg ook of de geheimhoudingsplicht die aan de vertrouwenscommissie is opgelegd bij de
burgemeestersbenoeming zou moeten worden opgeheven. Bijna 60% van de Limburgers reageert
daarop positief. Ruim 40% vindt dat de geheimhoudingsplicht niet hoeft te worden opgeheven.
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Het feit dat burgemeester Offermanns door de affaire-Van Rey zijn benoeming is misgelopen acht
73% van de Limburgers terecht. Het vergelijkbare percentage voor de VVD-stemmers bedraagt 60%,
27% vindt dit onterecht, voor de VVD-stemmers is dit percentage 40%. Van degenen die dit
onterecht vinden is 18% van mening dat hij alsnog burgemeester van Roermond had kunnen worden,
62% is van mening dat hij de positie in Meerssen had kunnen behouden.
Mocht blijken dat aan een aantal vertrokken dan wel ontslagen ambtenaren een
geheimhoudingsplicht is opgelegd rondom zaken die betrekking hebben op de affaire-Van Rey dan
vindt 69% van de ondervraagden dat deze geheimhoudingsplicht moet worden opgeheven. 31%
vindt dat dit niet aan de orde is. Voor de VVD-stemmers zijn deze percentages respectievelijk 61% en
39%.
Indien uit voortgaand onderzoek blijkt dat in Roermond meer aanwijzingen zijn voor corruptie vindt
29% van de ondervraagde Limburgers dat dan een meldpunt moet worden opgericht, 12% zegt ‘niet
terug kijken, maar een nieuwe start maken’ en het overgrote deel, 50%, is van mening dat eerst de
onderzoeksresultaten moeten worden afgewacht, alvorens andere stappen worden gezet.
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