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Drie wethouders in VoerendaalDrie wethouders in Voerendaal
PARTTIME Nieuwe gezichten Jo Brauers (D66) en Peter Thomas (CDA) vullen samen een volledige baan in

door Bas Dingemanse

VOERENDAAL – De gemeente Voe-
rendaal krijgt een coalitie met
drie wethouders. Nieuwe ‘rege-
ringspartijen’ D66 en CDA schui-
ven Jo Brauers en Peter Thomas
naar voren. Patrick Leunissen
(Democraten Voerendaal) blijft.

Leunissen behoudt ook in de nieu-
we samenstelling de portefeuille
waar onder meer Wmo-beleid en
sociale zaken in zijn verpakt. Het ta-

kenpakket van de afgetreden wet-
houder Suzanne Lipsch wordt ver-
deeld tussen Brauers en Thomas.

De D66’er wordt onder meer ver-
antwoordelijk voor infrastructuur
en verkeer, terwijl zijn collega aan
de slag gaat met ruimtelijke orde-
ning en vergunningen. Brauers vult
40 procent van een volledige baan
in, Thomas krijgt de overige 60 pro-
cent. Leunissen behoudt zijn full-
time baan als wethouder. Dit om-
dat hij en Lipsch eerder beiden een
fte invulden.

Brauers heeft er zelf voor geko-
zen om minder te werken dan col-
lega Thomas. „Jo is een pensionado
en daar wil hij ook van kunnen ge-
nieten. Van de andere kant willen
we gebruikmaken van zijn experti-
se. Dit leek ons een goede oplos-
sing”, legt formateur Ruud Braun
(Democraten Voerendaal) uit. Brau-
ers draagt zijn rol als fractievoorzit-
ter over aan Anny Winthagen, die
terugkeert na een periode van ziek-
te. Ruud op den Camp vult de
opengevallen raadszetel in.

Thomas is niet afkomstig uit het
Voerendaalse. Hij is jarenlang na-
mens het CDA wethouder geweest
in Kerkrade, waar hij ook woont.
Ruim een jaar geleden heeft hij
zijn plek in het college verruild
voor een rol als raadslid in diezelf-
de gemeente.

Volgens formateur Braun hoeft
het geen probleem te zijn dat Tho-
mas niet uit Voerendaal komt.
„Daar hebben we uitgebreid over
gesproken. Wij hebben kwaliteit
vooropgesteld. En dat heeft Peter

absoluut. Daarbij kan het een voor-
deel zijn dat hij als buitenstaander
niets van doen heeft met eventueel
sentiment in onze gemeente. We
zijn blij dat we twee ervaren be-
stuurders hebben gevonden die de
erfenis van Suzanne Lipsch kun-
nen opvangen.”

Ook komt er een nieuwe taak
voor burgemeester Wil Houben.
Hij gaat zich bezighouden met bran-
ding, het vermarkten van de ge-
meente. De nieuwe coalitie wil
daar een speerpunt van maken.


