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De gemeenteraad zegde het vertrouwen
op in B en'V/'. Fractievoorzítters over het
vertrek van burgemeester Hans Alberse.

betreft de juiste stap. Maar ik kan
me voorstellen dat ie niet nog verder wil na al die respectloze commentaren op social media en ook
in De Gelderlander. Er ziin al genoeg carrière- en karakterrhoor-

den gepleegd. Er moet niet nog
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Ton Menke (PvdA) heeft aanvankeliik 'geen zin' om te reageren,

maar komt daar later op terug.
,,Een triest besluig maar wel de
rauwe werkeliikheid', zegt hii
over het opstappen van partiigenoot Hans Alberse als burgemees-

ter van Oude lJsselstreek. ,,Maar
ook de enige mogeliikheid. Ik
vind het moedig, want hii heeft
voor de gemeenschap gekozen. Ik
zag nog mogelijkheden. We hadden met de fractievoorzitters afgesproken dat we de situatie met de
commissaris van de Koning zouden bespreken. Dat was wat mii

meer kapot worden gemaakt."
De SP diende vorig jaar een motie
van wantrouwen in tegen de burgemeester en steunde donderdag
eenzelftle motie. Fractievoorzitter
Heini Peters: ,,Het is een persoonliik drama, want hii is biina ne-

gen iaar burgemeester geweest.
Dit is de verstandigste beslissing.
We willen een fris college van B

en W. Daarom hebben we donder-

dag ook een motie van wantrou-

wen ingediend, maar de boodschap kwam niet aan. Daarop hebben we gezegd: w€ gaan naar de
commissaris van de Koning. Uiteindeliik heeft hii eieren voor zíin
geld gekozen. Een motie van wan-

trouwen indienen betekent niet
dat ie blii bent dat hii vertrekt.
Daar denk ie goed over na, want
het is ook een menseliik drama.
Nee, je staat niet te juichen dat
een heel bestuur opstapt."
Veruolg op pagina 14
Fractievoorzitters morgen naar CdK

Morgen gesprek met
CdK Clemens Corniefie
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willen een nieuwe

burgemeester met een goed leiderschap, want op de momenten dat
hii leiderschap moest tonen, ge-

beurde dat niet. Dat is jammer.

Hii zei ook 'Zo zit ik niet in elkaar, ik ben een verbinder'."

Anita Ermers (CDA) vermoedt
dat het artikel in De Gelderlander
van zaterdag, waarin zij zinspeelde op het vertrek van Alberse, de

burgemeester aan het denken
heeft gezet. ,,Het is goed dat hii

vertrekt. We hebben donderdagavond gezegd dat we een nieuwe
bestuurscultuur willen en daarbij

kiik je naar een andere bestuursstijl."
WD'er Jos Sluiter noemt het vertrek van Alberse 'haast onvermijdelijk'. ,,Ik schrok er wel van dat
het zo snel ging, gezien zíin eerste reactie. We moeten zo spoedig
mogelijk een college hebben dat
het vertrouwen terugbrengt."
De fractievoorzitters hebben vandaag een gesprek met commissaris van de Koning Cornielie.

