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Garantie
voor

politiek
spektakel
door Gerco Mons
ULFT

- De belangrijkste wedstriid

in het bestaan van de gemeente
Oude IJsselstreek. Zo mag de
raadsvergadering van vanavond
in de DRU Cultuurfabriek gerust
genoemd worden. Bijna een garantie voor politiek spektakel.
Aanleiding is het rapport dat
oud-staatssecretaris Annelies Verstand heeft geschreven over de
verhoudingen binnen het gemeentehuis. Volgens haar is er
veel mis. Verziekte verhoudingen,
ambtenaren die niet weten waar
ze aan toe ziin, een verdeeld college, een burgemeester die niet boven de partiien staat. En zo meer.
Het resultaat van tien iaar keihard
politiek spel in Oude IJsselstreek.
Er staat daarom veel op het spel
vanavond. De toekomst van Hans
Alberse als burgemeester, maar
ook die van wethouders Bert Kuster, Ian Finkenfltigel en Peter van
de Wardt.

Alberse heeft al laten weten zich

niet te herkennen in de kritiek
van Verstand. Daarmee liikt hii
de deur voor een dialoog over zíin
functioneren op slot te hebben gezet. De vraag is of de gemeenteraad dat accepteert. De wethouders hebben voor de tegenaanval
gekozen door het rapport-Verstand te betitelen als 'waardeloos'.
Het rapport zou zo slecht geschreven zijn, dat de inhoud niet serieus genomen kan worden.
Viifvan de zes partijen hebben
aangegeven bepaald niet gelukkig
te zijn met deze acties van het college. Alleen Lokaal Belang heeft
tot nu toe gezwegen, de grootste

partii in de raad. Wat

gaat

zii

doen? En blijft het CDA achter de
eigen wethouder staan?
Verstand heeft aangegeven dat de
coalitiebesprekingen het best overgedaan kunnen worden. Wordt
dat advies overgenomen, zit Oude
IJsselstreek ineens met een demissionair college. Maar willen het
CDA en Lokaal Belang het zo veÍ
laten komen?
Het belooft dus een spannende
:
avond te worden. Live te volgen
vanaf de publieke tribune en via
t
t- de website van de gemeente

