'Dracula dupe van rancune
en vriendjespolitiek'
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Rancune en vriendjespolitiek leidden tot de uitzetting van de
Stichting Dracula uit het jeugdhonk Camion in Margraten.
Dat beweert de Stichting Dracula in een meer dan honderd pagina's tellend
zwartboek over de affaire. Wethouder Jo Bisscheroux (PvdA) verklaarde
onlangs dat Dracula niet in was voor een huurovereenkomst. Acht jaar
soebatten leidde tot niets. Op last van de gemeente moest de stichting, die
een halve eeuw bestaat, het pand voor 15 april verlaten. Dat is ook
gebeurd.
Het bestuur komt met een andere versie. ,,We hebben het pand zelfs willen
kopen", zegt bestuurslid Ralph Willems. ,,Het betrof een eenzijdig
opgelegde overeenkomst met extra beheerstaken. Daar viel niet met de
wethouder over te praten." Volgens het bestuur vormt rancune de drijfveer
van Bisscheroux. Die zou niet door één deur kunnen met een bestuurslid,
die de steun bleef krijgen van de rest van het bestuur. De wethouder wilde
bovendien af van het lastige bestuur, dat Scouting Margraten stevig
aanpakte. Oudere scouting leden gebruikten illegaal de boven ruimte voor
feesten, wegens vriendschapsbanden met de wethouder werd de
overtreders de hand boven het hoofd gehouden. We hebben zelf een einde
gemaakt aan de feesten."
Verder negeerde de gemeente, eigenaar van het pand, meldingen over
brandonveiligheid, schrijft het bestuur. In 2015 keurde een extern bureau
de bovenverdieping af. Twee jaar later gebeurde dat nog een keer.
De wethouder wilde de conclusie "onder de pet houden. Hij wilde het rapport
niet officieel in handen hebben, want dan moest hij het college en de
gemeenteraad informeren." Bisscheroux, die het zwartboek nog niet heeft
gezien, zegt in een eerste reactie: ,,Ik denk dat we hier onze jurist op
moeten zetten. Het bestuur vertelt onzin."
De uitzetting noemt hij een 'zakelijk besluit van B en W'. Van
vriendjespolitiek en een vete was geen sprake, aldus de wethouder. Volgens
hem is het pand wel brandveilig. Dat zou blijken uit 'mondelinge
rapportages' van de brandweer.

