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Boze raad Oude lJsselstreek
is klaar met huidig college""'
De raad van Oude Ilsselstreek heeft geen
vertrouwen meer in burgemeester en
wethouders. Coalitievorming moet over.
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De gemeenteraad van Oude Ussel-

streek heeft het helemaal gehad
met het huidige college van burgemeester en wethouders. ,,we ziin
net een circus waarbij de politici
elkaar als wilde dieren te liif gaan.

We zijn er helemaal klaar mee.
Dit bloedvergieten moet stopp€D", eiste PvdA-fractievoorzitter
Ton Menke.
De gemeenteraad was bii elkaar

om te praten over het rapport van
Annelies Verstand over de verhou-

dingen binnen de

gemeente
Oude IJsselstreek. Haar conclusies
waren hard, maar voor de raadsleden heel herkenbaar. De burgemeester staat niet boven de partiien. De verhoudingen binnen de
raad en college zijn verziekt. Het
college is verdeeld.

,,Maar het college heeft buiten

ons weten om een derde partii onderzoek laten doen naar de kwali-

teit van het rapport-Verstand.
Ons rapport. Dit druist in tegen al-

le principes van de democratie.

Minachting van de raad", vond
Anita Ermers (CDA).
Er zou sprake ziin dat de wethouders Bert Kuster, Ian Finkenfli,igel
(Lokaal Belang) en Peter van de
Wardt (CDA) zich niet herkennen in het rapport-Verstand. Tot
grote verbiistering van D66-voorman Hayo Canter Cremers. ,,Hoe
kan iemand van ons zich niet herkennen? Ik geloof er niet meer in
dat dit college in staat is om ons
verder te helpen."
PvdA, SP, D66 en

WD

stelden

een motie van wantrouwen voor
richting het volledige college. Omdat ook Lokaal Belang als eerste
inspreker al had laten weten dat

de coalitiebesprekingen over gedaan moeten worden, betekende
dat het einde van dit college.
Alleen voor burgemeester Hans
Alberse werd noodgedwongen
nog een uitzondering gemaakt.
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Dit druist in tegen
alle principes Yan
de democratie.
Minachting van de
raad
Anita Ermers (CDA)
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De motie van wantrouwen

had

bekendgemaakt moeten worden
bii de commissaris van de Koning
Cornielje. Dat waren de partijen
echter vergeten.
Menke vroeg namens de volledige
raad aan het college om uit eigen
beweging op te stappen. ,,Om een
totaal nieuw begin te kunnen maken, zonder dat we hier weer met
elkaar in gevecht gaan."

Na enig aandringen

liet
Finkenfltigel namens het college
weten, bereid te zíin op te stappen. ,,Maar wii ziin zeker niet tegen de uitkomsten van het rap-

port. We willen bliiven tot het
nieuwe college gevormd is."
De vergadering was nog niet afge-

lopen bii sluitingstiid van deze
krant.

