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Raad: alles draalt

om vertrouwen
?uS oq o 3

utFT - De gemeenteraad van Oude
Usselstreek wil zo snel mogelijk
het vertrouwen terugwinnen van
de inwoners van de gemeente. Dat
moet onder andere door zorgJvuldigheid, transparantie en kwaliteit
centraal te stellen.

Dat was gisteravond de wens van
een unanieme gemeenteraad. Die
stond voor het eerst onder leiding

van waarnemend

burgemeester
Steven de Vreeze na het vertrek
van Hans Alberse.

Alle fracties lieten weten te willen leren van het verleden, maar
vooral naar de toekomst te willen
kijken. Om te beginnen door samen te werken aan een zo breed
mogelijk gedragen coalitie, bie
zou er voor de zomervakantie
moeten komen.

,,Erkennen van het proble€D, is
het begin van een oplossing", gaf
Gtilden Siner van Lokaal Belang
aan.

,,Voor ons draait het om vertrouwen. Dat woord is veel uitgespro-

ken, maar laten we het nu gewoon ook eens gaan doen", stelde
Anita Ermers namens het CDA.
,,We zijn in een jaar tiid de risee

van de Achterhoek

geword€D",
constateerde Ton Menke (h/dA).
En dat verweet hij vooral de coalitie, die in ziin ogen nooit een eenheid is geweest. ,,ED dat heeft het
afgelopen iaar een grote wissel ge-

trokken op onze gemeente."
Menke verzekerde dat zijn partij
enorm heeft geworsteld met de

rol van burgemeester. ,,Maar wii
hebben ervoor gekozen om het
voltallige college aan te spreken.
Anders kan ie ons terecht betichten van cliëntelisme."
Hayo Canter Cremers (D66) was
het niet eens met Menke over de
stelling dat de problemen ziinverooÍzaakt door de coalitie in het aÊ
gelopen jaar. ,,Gedoe is er al veel

langer." Canter Cremers pleitte
nog voor het overhevelen van de
portefeuille P&O naar de burgemeester. ,,Uit het rapport-Verstand kwam naar voren dat er bin-

nen het ambteliik apparaat nog
sprake is van een angst- en afrekencultuur. Dat ligt ons zwaar op

de maag." De Vre eze belooftle het

onderwerp komende dinsdag te
bespreken met de wethouders.
Jos Sluiter (WD) pleitte nog voor

een betere waardering van een
constructieve oppositie. Heini Peters (SP) vroeg om wethouders
van buiten. ,,Dan ziin ze niet belast met ons verleden."
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Oe gemeenteraad in Oude
Usselstreek gaat werken aan

een zo breed mogelijk
gedragen coalitie

