'lk.doe niet mee aan oud zeeÍt
de Vreeze is een begin gemaakt om de rust in de gemeente Ou&
lJsselstreek terug te brengen, zodat het ambtelijk apparaat haar werk kan doen en de politiek op de juiste wijze kan functioneren. Dat is
in elk geval de opdracht die de commissaris van de koning aan De Vreeze heeft gegeven.
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{JeFï De extra raadsvergaderÍng

van

2 april in Ulft, die nodig was nadat
de week daarvoor door de raad het
vertrouwen in het college van B&W
was opgezegd en waardoor de for-
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matie dus wordt overgedaan, ademde een sfeer van unanimiteit.
De vergadering werd geopend door
plaatsvervangend raadsvoorzitter Menke. Hij stond kort stil bij de
ontwikkelingen van de afgelopen
week en bedankte namens de raad
scheidend burgemeester Hans Al-

slag'
berse voor zijn inspanningen van de

afgelopen jaren. Vervolgens gaf hij
het woord aan Steven de Vreeze, die
als waarnemend burgemeester de
komende maanden aan de slag gaat
in de Oude IJsselstreek.
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De Vreeze:'lk heb
direct ja gezegd'
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ln zijn eerste ontmoeting met de
pers in Oude lJsselstreek vertelde

waarnemend burgemeester
Steven de Vreeze hoe de afgelopen week voor hem verlopen is.

"Vorig weekend werd ik door de
heer Cornielje, commissaris van de
koning, gebeld of ik eventueel
beschikbaar was als waarnemend
burgemeester. lk stond toen nog
te metselen in ons vaftantiehuis in
Frankrijk. Maandag kwam de
concrete vraag en ik heb direct 'ja,
gezegd en ben naar Nederland
teruggekeerd. Dinsdag volgende
de gesprekken met de griffier, de
wethouders en de gemeentesecretaris en de fractieleiders uit de
gemeente Oude lJsselstreek. En nu
zit ik hier."
Waarnemend burgemeester
Steven de Vreeze (6t) woont in
Zaltbommel, is getrouwd en vader
van tweè volwassenen kinderen.

Zelf omschrijft hij zijn werkzame
leven als'een traditionele
overheidsloopbaan'. De Vreeze
was eerder in zijn carrière onder
andere burgemeester' in Enkhuizen
en Tiel en waqrnemend burgemeester in de gemeente Lingewaard, waar problemen waren
ontstaan. Daarnaast vervulde de
Vreeze diverse andere ambtelijke
en bestuurlijke functies. "Alles bij
elkaar is dat, samen met mijn
levenservaring, een goede basis
voor mijn rol in de Oude lJsselstreek", aldus de waarnemeiid
burgemeester.
De Vreeze sprak de verwachting
uit dat eraan het eind van ditjaar

een nieuwe burgemeester kan
worden voorgesteld. "Daaryoor
komt nog heel wat werk kijken,
maar dat is voor een belangrijk
deel de taak voor de politiek. De
vorming van een nieuwe raad en
college gaan tijd kosten, wil men
dit op een goede manier doen.
Vervolgens kan dan de procedure
worden gestart om een nieuwe
burgemeester te benoemen. lk ga
vooral zorgen voor rust. Daar is
men wel aan toe", legt de Vreeze
uit. "Wat ik in elk geval niet ga
doen, is me laten beihvloeden
door oud zeer dat binnen deze
gemeente leeft. Dat gaat mijn
dagen niet beheersen."
Het waarnemend burgemeesterschap ziet de Vreeze als een mooie

taak. "Het is geen kwestie van 'op
de winkel passen'. lk ben hier met
een concrete opdracht en daar
gaat mijn aandacht naar uit. lk kan
snel dingen signaleren en waar
nodig bijsturen. Van de politiek
verwacht ik dat ze hun eigen

verantwoordelijkheid oppa kken
en op zorgvuldige wijze aan de
slag gaan met het vormen van een

nieuwe coalitie."
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ít[Fr Steven de Vreeze (63 jaac getrouwd en woonachtig in Zaltbommel)
stelde zichzelf tijdens

de

extra

van 2 april voor
-raadsvergadering
'en gaf aan dat zijn eerste indrukvan
de gemeente Oude IJsselstreek zeer
positief is. 1Ik ben buitengewoon
\ryarm en hartelijk ontvangen door'
de fractieleiders, de wethouders, de
griffier en de gemeentesecretaris.
En ook de eerste ontmoetingen met
vertegenwoordÍgers van het ambtelijk bestuur verliepen zeer prettig."

Wat zijn werkzaamheden betreft
lichtte de waarnemend burgemeester het tijdspad toe voor de komende
periode. "In elk geval moet er voor

de zomer een nieuwe coalitie gevormd zijn en moet er tijd zijn om
even 'v/arm, te lopen'. Vervolgens
kan dan de profielschets worden opgesteld voor de nieuwe burgemees-

ter. Uiteindelijk moet het mogelijk
zijn om deze voor het eind van het

jaar te kunnen verwelkomen."

Haast is dus geboden, maar zorgvuldigheid in alle processen is voór
de Vreeze minstens zo belangrijk.
Hij sprak de hoop uit dat de komende tijd alle betrokkenen zich op positieve wijze inzetten om de juiste
stappen te zetten. "Ik heb daar alle
vertrouïven in. Kritiek is prima,
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Steven de Vreeze ontvangt de voorzittershamer van de gemeenteraad uit handen van
Ton Mênke.

maar wel gedoseerd en zorgvuldig",
aldus de Vreeze.

"Er liggen uitdagingen en dat zijn

ToEKolisT De fractievoorzitters waren in hun betogen vrijwel unaniem.
"Het wordt tijd om naar de toekomst
te kijken", vond Siner, Lokaal BeIang. "Het vertrouwen moet voorop
staan", meende Ermers, CDA. peters
(SP) vindt het tijd om aan het werk
te gaan: "Volle kracht vooruit, niet

ter (WD) vindt het tijd voor

terugkijken." Menke weet wat hij
EtÀag zov zien: "Het nieuw college moet een mix zijn van ervaring,

deskundigheid en betrokkenheid."

niet de minste", zo

verwoordde

Canter-Cremers, (D66) en ook Sluiactie:

"Met gepaste voortvarendheid aan
de slag gaan." AI deze punten kwamen in de diverse betogen in verschillende bewoordingen terug. ÏVel
werd duidelgk dat er op details nog
wel wat verschillen van inzicht zijn
over de wijze waarop de procedure
om te komen tot een nieuwe coalitie
en college uitgevoerd moet worden.
AIIe partijen gaven aan zich te kunnen vinden in het raadsvoorstel

om te komen tot een nieuw college.

Daarin staat dat: 'de informateur

een bestuurlÍjke zwaargewicht dient
te zijn met bij voorkeur eivaring met

dergelijke-,processen. Onaftran(e-

lijkheid en acceptatie door alle fracvereisten; Het hebben van
lokale kennis is een pfé:'
In de eveneens unaniem aangeno1i9s .zrjp

men intentieverklaring spreekt de

gemeenteraad fich .uit om een zo
breed mogelijke, en stabiele coalitie
te vormen en dat de raad de komende tijd vooral gebaat is bij 'rust en

ruimte'.

