De Vreeze waarnemer
Steven de Vreeze (hldA) is met ingang
van vandaag waarnemend burgemeester
van de gemeente Oude llsselstreek.
Hem werd in het zogeheten rap-
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de Koning

een ander", zegt Cornielie. ,Ik
denk dat Oude Ilsselstreek met
Steven de Vre eze een ervaren be-

stuurder terugkriigt.

Hii is wet-

houder geweest in Leiden en burgemeester in Enkhuizen en Tiel
en is waarnemend burgemeester

in Lingewaard geweest. Daar
cultuur in die gemeente gebrek kwam hii destiids ook in een

port-Verstand over de bestuurs-

-

Commissaris van
Clemens Cornielie

heeft gistermiddag Steven

heeft moeten concluderen dat het
nu tiid is om plaats te maken voor

de

Vreeze (61) van de trvdA beëdigd
tot waarnemend burgemeester.
Hii volgt Hans Alberse (h/dA) oP
die afgelopen zondag aankondigde ziin functie als burgemeester
van Oude IJsselstreek neer te leggen.

Afgelopen donderdag zegde de gemeenteraad van Oude Ilsselstreek
het vertrouwen op in Alberse.

moeiliike situatie terecht."
Cornielie doelt op het aftreden
van burgemeester Harry de Vries,
pen volledig van Alberse zelf die vanwege foute declaraties gekwam. ,,We hebben de afgelopen dwongen werd op te stappen.
weken regelmatig contact gehad ,,In Oude Ilsselstreek is geen spraover hoe het in Oude lJsselstreek ke van grote inhotrdeliike probleging. Hii was vol energie om deze men. Het gaat meer om de chesituatie tot een goed einde te mie en de onderlinge verhoudinbrengen en ook altiid positief ge- gen in de gemeenteraad. Ik heb de
stemd. Dan is het iammer en be- fracties wel op het hart gedrukt
treur ik het dat hii uiteindeliik dat het formatieproces zorgvuldig

aan leiderschap verweten.

Cornielje benadrukte

desgewaagd dat de keuze om op te stap-

moet gebeuren en dat iedereen
zich daarin voegt, want straks zullen er weer winnaars en verliezers ziin of misschien keren dezelftle wethouders wel terug. Dat
is allemaal mogeliik", stelt Cornielie. ,,Persoonliik heb ik er verffouwen in dat de gemeenteraad
dat proces tot een goed eind gaat
brengen. Oude lJsselstreek is een
gemeente met problemen, maar
geen probleemgemeente."
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Geen einddatum voor De Vreeze

F ruUerse was vol energie om
deze situatie tot een goed
einde te brengen en ook

altijd positief gestemd

Cornielie heeft geen einddatum voor De Vreeze
zal er niet meteen een sollicitatieperiode voor een nieuwe burge-
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bliift ror meester worden gestart. ,,D€
er bestuurliike stabiliteit is in Vreeze zal als het college weer vol-

Waarnemer De Vreeze
Oude IJsselstreek.

,,D€ gemeenteraad gaat

nu op

zoek naar een onafhankelijk infor-

mateur. Of ik gevraagd ben om
een onafhankelijk informareur re
zoeken? Nee. Dat is een politiek
proces en dat kan de gemeenteraad prima zelf', zegt de Gelderse
commissaris van de Koning.

,,Ik heb de fractievoorzitters wel
gezegd dat als ze er niet uitkomen
ik best wel iemand kan adviseren,
maar nogmaalS: ik denk dat de

raad voldoende capabele mensen
kent om die taak te vervullen."

Na de installatie van de nieuwe
wethouders over enkele weken

tallig is nog aanbliiven als waarne-

mend burgemeester. Als we een
tiidje verder ziin dan zal er een
sollicitatieprocedure worden gestart, maar wanneer dat is kan ik
nu nog niet zeggen", aldus Cornielie.

Net als Cornielie heeft ook voorzitter Gtilden Siner-Sir van de

)

Onaflrankelilk informateur
moet het nieuwe formatieproces in Oude lJsselstreek
gaan leiden

grootste fractie Lokaal Belang het
gesprek op het provinciehuis als
prettig ervaren.
,Nà een kort gesprek heeft Cornielie De Vreeze aan ons voorgesteld. Tiidens een kennismakingsronde hebben alle fractievoorzitters aangegeven een klik met hem
te hebben. Cornielje heeft vooral
gekeken naar de achtergrond van
De Vre eze die ervaring heeft mer

toestanden als

in

Oude lJssel-

streek."

Bii het gesprek met de commissaris van de Koning zaten behalve
de zes fractievoorzitters ook de
wethouders Ian Finkenfltigel (Lokaal Belang) en Peter van der
Wardt (CDA), de raadsgrifÍier en
de gemeentesecretaris.

,,Wat nu van belang is, is dat we

met zíin allen naar de toekomst
gaan kijken en zo snel mogelijk
een nieuw college gaan vormen",
vindt Siner-Sir.
Ze wil nog niet te veel vooruitlopen op de raadsvergadering van
morgen die waarnemend burgemeester De Vreeze voor het eerst
zal voorzitten.
,,We hebben afgesproken dat alle
fralties eerst kort zullen terugblikken. Dat vinden we wel op ziin

plaats na het gebeurde van afgelopen week", vindt Siner-Sir.
,,Daarna zullen we het informatieproces in gaan. We hebben in ieder geval afgesproken dat we een

onafhankeliike informateur willen, een krachtige persoonliikheid
die dit proces met een duidelijke
boodschap van de raad ingaat."

