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ACHTERHOEK 33

'Vertrouwen zien
terug te winnen'
Burgemeester Hans Alberse wil niet
vertrekken. ,,De continuïteit van het
gemeentebestuur komt in het gedrang."

Of het nog zover gaat komen, dat
Alberse onderdeel wordt van een
nieuwe coalitie, is sterk de vraag.
Dat blijkt uit reacties van

WD-voorman Ios Sluiter

en

SP-fractievoorzitter Heini Peters.
,,Voor ons is het heel duidelifk.

We willen een nieuw

college,

1::: :::::T:::

Maar de raad wenst nog steeds uw

met nieuwe wethouders en een

uertrek.

utFT - De boodschap van de voltal-

,,Als dat zo is, dan is dat zo. Maar

nieuwe burgemeester."
De fractievoorzitters praten maandagavond over de nieuwe situatie.
CDA-fractievoorzitter Anita Ermers: ,,Het liikt me duidelijk dat
er.een gesprek komt met de com-

lige gemeenteraad was donderdag-

avond

klip en klaar: we

hebben
het helemaal gehad met het huidige college van burgemeester en
wethouders. De wethouders

voorlopig zie ik het anders. Natuurliik zal ik de komende weken
wat meer in de luwte staan. Het
vormen van een nieuwe coalitie
is niet aan mii, maar aan de raad."

Finkenfltigel, Kuster en Van de

Wardt hebben hun consequenties
getrokken en- blijven aan tot er
een nieuw college gevormd is.
De rol van Hans Alberse als burgemeester bleef echter nog wat on-

duidelijk. Ook omdat een motie
van wantrouwen richting een bur-

gemeester eerst aangekondigd
moet worden bii de commissaris
van de Koning. Uiteindelijk werden alle fracties het eens over een
nieuwe motie, waarbij uitgegaan
wordt van een nieuw college van
B en W binnen een maand.

En nu?

,,Ik bliif gewoon aan het werk.
We moeten nu doorpakken met
z'n allen. We moeten weer het
vertrouwen van onze samenleving zien terug te winnen. Ik sta
midden. in die samenleving. Ik
vind dat ook het mooiste aan
mijn werk. Het leggen van verbindingen."

!o

blii te ziin met
de motie. ,,Ik ben heel tevreden
Alberse verzekert

over de uitkomst. De panijen heb-

ben unaniem besloten de schouders eronder te

gurgemeester Alberse is
blij dat de partijen unaniem
besloten hebben de schouders eronder te zetten

missaris met een duideliike insteek. Maar het wegsturen is niet

aan ons. Daar moet je ook een
goed dossier voor hebben."
En ís dat dosier ouer hetfunctíoneren uan Alberse sterk genoeg?

Ermers: ,,Daar wil ik op dit moment nog geen antwoord op geven.tt
Voor de burgemeester is het in ieder
geual niet zo duidelijk dat er wordt
aangestuurd op een uertrek.

Ermers: ,,Daarover gaan we
fractievoorzitters in gesprek."

als

Zie ook pagina 39
Commentaar

willen zetten. Een

wil ik graag op
een constructieve manier mijn
frisse start. Daar

steentie aan biidragen."
Hoe kunt u twreden zijn? De gemeenterand wil ook dat u uqtrekt.

,,Zo zie ik dat niet. De gemeente-

raad wil unaniem een nieuwe
start. Een hoopvol signaal naar de
toekomst. Daar kan ik prima een
rol in kriigen. De continuïteit van
het gemeentebestuur komt anders in het gedrang."

fractíes hebben Inten weten dat
ze in geryrek willen met de commissaris ouer uw functioneren.
,,Dat is toch logisch? Je moet als

De

burgemeester openstaan voor kritiek om te kunnen leren van situaties. Ik ga graag dat gesprek aan zo-

als

ik in februari ook in

gesprek

ben gegaan tiidens miin iaarliikse
fu nctioneringsgesprek "

I

Burgemeester Alberse (midden) leidt een bespreking van het college tijdens een schorsing yan het raadsdebat van donderdag. foto Jan van den Brink

