LOlf o\t o'L

'Ontslag burgemeester verbaast mii volledig
- ,,Als je kijkt hoe de huidige
raadsleden van Oude lJsselstreek
met elkaar omgaan, dan vraag ik
me af of zij ook niet iets meer naar
zichzelf moeten kijken." Dat zegt
de vorige informateur Gerard van
Balveren van Oude Usselstreek.

Door het verlies van h/dA en
\nfD in 2ot4 kwam er een eind

Van Balveren (Lokaal Belang) was
iarenlang wethouder in het colle-

was om een coalitie te completeren, zouden WD en h/dA weer
beeld komen."
Het liep anders. Lokaal Belang

ULFT

ge van Oude llsselstreek. Vorig

iaar na de gemeenteraadsverkie-

zingen sloot hii zijn politieke
loopbaan af als informateur. In
die hoedanigheid toverde hii een
coalitie van Lokaal Belang, CDA
en SP uit de hoge hoed.
,,Onlangs stond in De Gelderlander dat het vorige college van Lo-

kaal Belang, WD en trydA een
vriendenclub was. Dat klopt.

aan die coalitie", zegt Van Balveren.,,Tijdens de formatiegesprekken hebben die partijen aangegeven dat zii een bescheiden rol zou-

den spelen tijdens de formatie.
Pas als er een derde partii nodig

was met negen zetels de grote
winnaar, gevolgd door het CDA
met zes zetels. Omdat de laatste
partij niets voelde voor een samenwerking met de oude coalitie-

WD of hdA kwam de
in beeld, die voor het eerst in
Oude IJsselstreek meedeed en

partiien
SP

meteen drie zetels won. Dat bleek

geen gelukkige keuze. De net beëdigde SP-wethouder Jelle Berens
moest na twee dagen het veld rui-

stuurd. Ik kan me voorstellen dat
ze boos

ziin over dat tegenonder-

men, omdat hii - naar later bleek
ten onrechte - beschuldigd werd

zoek van het college, maar dan
stuur ie één of meer u/ethouders
naar huis. Dat je ook een burge-

matie. Lokaal Belang en het CDA

gaan."

gingen samen verder.
,,D€ keuze voor de SP heeft wel
een rol gespeeld blt nrD en hdA

Van Balveren denkt dat de raad

Van het lekken van geheime

infor-

om vorige week het hele college
op te ruimen", meent Van Balve-

ren. ,,D66 en SP ziin altiid al scherpe oppositiepartiien geweest, dus
dat zij vorige week de motie van
wantrouwen tegen het hele college hebben gesteutrd, spreekt voor
zich. Wat me wel volledig heeft
verbaasd, is dat zeker de frdA,
maar ook de WD, burgemeester
Hans Alberse naar huis hebben ge-

meester laat hangen, vind

ik

ver

de gemeente geen dienst heeft be-

wezen door het hele college naar
huis te sturen. ,,le belandt nu in
een bestuursvacutim voor de komende drie tot zes maanden. En
dat terwijl er heel veel zaken op
de gemeente af komen. Dan vraag

ik me af of de raad daar weloverwogen mee omgesprongen is",
zegt Van Balveren. ,,Als de huidige raadsleden niet anders met elkaar omgaan, zal er niet snel iets
veranderen in de gemeenteraad."

