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u[FT De raadsvergadering van de
gemeente Oude lJsselstreek van
donderdag 26 maart gaat de geschiedenisboeken in als memorabel.
De raad zegde het vertrouwen in het

college van B&\M op, naar aanleiding van de bevindingen uit het rapport dat door Annelies Verstand was
opgesteld. Haar advies, om de formatie van de raad opnieuw te doen,
werd overgenomen en dat betekent
dat er de komende weken hard gewerkt moet worden aan de samenstelling van een nieuwe coalitie en
de een nieuw college van B&\M. Zonr dag gaf burgemeester Hans Alberse
zijn positie op. Al direct aan het be-

gin van de vergadering vielen er
harde woorden. De verschillende
fractiewoordvoerders uraren wijwel
unaniem; het rapport van Verstand
duidetijk, het feit dat hebcollege
buiten medeweten van de raad om

uras

een tegenonderzoek liet doen om
het rapport van Verstand te beoor, delen uras beschamend en schofferend en de maat was nu vol.
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Coalitiepartfi Lokaal Belang gaf
aan voorstander te zijn om de
formatie opnieuw te gaan doen.
De' oppositiepa rtijen VVD, 5P, PvdA
en D66 gingen nog verder en
dienden een motie van wantrouwen in. Na een schorsing deed de
heer Menke (PvdA) namens de hele
raad een oproep om te zoeken
naar een oplossing waardoor de
beide ingediende moties niet voor
een lastig dilemma zouden zorten
waardoor een slechte start
gemaakt zou worden met aen
eventuele nieuwe formatie. Hij
vroeg het college van B&W de eer
aan zichzelf te houden en op te

stappen.
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Wethouder Finkenfl iigel (Lokaal
Belang) wilde echter eerst
reageren op de opmerkingen van
de fractievoorzitters en verdedigde
de werkwijze van het college. "Het
feit dat de raad niet vooraf was
ingelicht over het tegenonderzoek
betreurt het college van B&W ten
zeerste en daarvcior bieden we ons
excuus aan", aldus Finkenfltigel.
Vervolgens liet hij weten dat het
college bereid is om op te stappen
op het moment dat er een nieuwe
coalitie gevormd is "om lopende
zaken niet onnodig te vertragen",
verduidelijkte hij.
Na opnieuw een schorsing vatte de
heer Menke nog even kort samen
wat er allemaal gebeurd was deze
avond en diende namens alle
partijen een nieuwe motie in.
"Laten we volgende week in een
raadsvergaderi ng bijeen komen
om een ordentelijke procedure
vast te stellen, hiervoor een
externe informateur te zoeken
met als doel om binnen een maand
te komen tot een nieuw college
van B&W." Deze motie werd met
algemene stemmen aangenomen.

De reacties over de gang van zaken
tijdens de raadsvergadering op de
diverse social media logen er niet
om tijdens de avond. En ook in de
raadszaal zelf werd tijdens de
schorsingen uitgebreid gedebatteerd en werden meningen
geventileerd. Al naar gelang de
eigen politieke voorkeur in mildere
of minder mildere vorm. Het
publiek op de tribune was vrij
uitgesproken. Het vertrouWen in
het college van B&W is volledig
w€g, de raad heeft dat vertrouwen
ook opgezegd en de enige optie is
daarom een nieuwe coalitie te
vormen met een nieuw college van
B&W. "Maar ook de burgemeester
moet zijn conclusie trekken", was
een veelgehoorde opmerking. "De
conclusies uit het rapport Verstand
moet hij zich toch ook persoonlijk
aantrekken en dan is er eigenlijk
maar één optie; opstappen."
'Alles wat er rond de DRU is
gebeurd is niet de enige reden voor
deze situatie. Al sinds de samenvoeging van Wisch en Gendringen
heerst er een verkeerde cultuur en
het gebrek aan goed leiderschap
heeft geleid tot deze situatie",
vatte een toeschouwer samen.
Een groot aantal aanwezigen
betreurde het dat er deze avond
niet over de inhoud van het
rapport werd gepraat, maar dat
men alleen maar bezig was met
procedures. "lk heb niemand horen
zeggen wat men als partf of
raadslid met de aanbevelingen uit
het rapport doet. lk ben bang dat
de nieuwe coalitie daarom niet
veel verandering brengt", meende
een trouwe bezoeker. "Om echt
een goede, nieuwe start te maken
is het wenselijk in de formatie op
zoek te gaan naar deskundig
college, misschien wel van buiten
de gemeente.

