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stuurt college oude flsselstreek
weg na rapport over bestuurscultuur
Raad

utFT - De gemeenteraad van Oude
lfsselstreek heeft gisteravond het
college van burgemeester en wethouders weggestuurd. Dat is het
gevolg van een rapport van oudstaatssecretaris Annelies Verstand
(D66) over de bestuurscultuur in
de Achterhoekse gemeente.

Die cultuur is al sinds de samenvoeging van de vroegere gemeenten Wisch en Gendringen in 2oo5
slecht. De partijen in de gemeen-

teraad hebben vooral ruzie gemaakt over de DRU Cultuurfa-

briek in Ulft, die uiteindeliik

33

milioen euro kostte.
De formatie van een nieuw college van CDA en Lokaal Belang na
de gemeenteraadsverkiezingen in
zoL+ kende een slechte start. Wethouder Jelle Berens (SP) legde na

twee dagen ziinfunctie neer, omhii naar later bleek onrerecht - werd beschuldigd van het

dat

lekken van vertrouweliike infor-

matie naar De Gelderlander. CDA
en Lokaal Belang gingen samen

verder. Verstand adviseerde in
haar rapport de formatie opnieuw

te doen. Ze

constateerde onder
meer dat burgemeester Hans Alberse (h/dA) onvoldoende boven

de paniien sraar en dat er rwee
kampen zíin binnen her vierhooftlige college. Ook botert het
niet tussen een van de CDA-wethouders en de fractievoorzitter
van het CDA.

De burgemeester zeí zich niet te
herkennen in het rapport. Het college liet het rapporr-Versrand beoordelen door de Holland Consulting Group en die oordeelde ver-

nietigend over de kwaliteit. Dat

de gemeenteraad - de opdrachtgever van Verstand - op de hoogte te stellen.
De gemeenteraad is woedend
over dat onderzoek, want de fracties herkennen zichwel in de kritiek. Dat bleek gisteravond: collegepartij Lokaal Belang diende een
gebeurde zonder

motie in om de formatie over te

doen; oppoitiepartiien \

/-D,

h/dA, D66 en SP dienden een motie van wantrouwen in tegen het
college.

Het college van Oude lJsselstreek
toont zich bereid om op te stapp€D, maar pas als er een nieuw
college is geformeerd. Dat zei wet-

houder Ian Finkenfltigel (Lokaal
belang) nadat de- gemeenteraad
aan B en W had gevraagd eigener
beweging op te stappen.

