PvdA-fiactie
negeert
eigen
rol
?otï oq
\l

De PvdA-fractie in Oude lJsselstreek toont
gebrek aan zelfkennis, vindt verslaggever
Gerco Mons van De Gelderlander.
OPltrllS
POLtTtEK OUDE USSELSTREEK

door Gerco Mons

UIFT- De stofwolken zijn neergedaald in Oude Ifsselstreek. Burgemeester Hans Alberse is vertrokken, de wethouders zijn demissionair. Tot een nieuwe ploeg wethouders aan de slag kán. Eén nieu-

we coalitie, die uit bijna alle partijen kan bestaan. Biina, wani alleen de PvdA lijkt zich bij voorbaat te hebben uitgesloten.
De zes partijen in de gemeenteraad ziin het helemaal eens: we
moeten een frisse start met elkaar
maken. En dat betekent dat ook
de coalitiebesprekingen vanaf het
begin overgedaan moeten worden. Vorige week lieten de fracties één voor één weten in meer
of mindere mate schuld te hebben aan de ontstane bestuurlil'ke
chaos in Oude Ilsselstreek. Er 2ijn
fouten gemaakt en die moeten
hersteld worden.
De politiek is zich er van bewusr
dat de huidige situatie het resul-

taat is van een iarenlange afreken-

cultuur. Coalitie en oppositie

stonden sinds zoo5 lijnrecht tegenover elkaar, zonder de ander
iets te gunnen of serieus met elkaar over de inhoud te discussiëren. Het ging om poppeties en
niet om inhoud. Er was een rapport van Annelies Verstand voor
nodig om dit definitief russen de
oren van de politici te krijgen.
Eén partij liikt zich echrer re onrtrekken aan die verantwoordelijkheid, de trvdA. Fractievo orzitteí
Ton Menke legde tijdens de
meest recente raadsvergadering
over de ontstane situatie de
schuld van de problemen vooral
Pij |qt CDA en Lokaal Belang de
huidige coalitie. Die heeft heiallemaal verkeerd gedaan. ,,We wilIen bekendstaan als een gemeente
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waar het goed wonen en werken
is en waar in harmonie de goeie
dingen gebeuren, maar heláas is
dat beeld het afgelopen jaar snel
afgebrokkeld. We zijn flink achteruitgeboerd en in plaats van een
voorloper in de regio op tal van
terreinen zijn we ook in de beeld-

vorming verworden tot de risee
van de Achterhoek."
Het is vooral een probleem van

verwijten valq klopt. Dat le veel

het afgelopen jaar. Daarvoor was
alles veel beter. De periode dat de
PvdA met |ohn Haverdil nog ver-

tegenwoordigd was in de coalitie.
Daarnaast liet Menke in deze
krant ook nog eens weteq dat de
'respectloze commentaren op social media en in De Gelderlander'
er mede aan hebben bijgedragen
dat Hans Alberse is vertrokken.
Dat CDA en Lokaal Belang veel te

kan vinden van de commentaren
op social media en op de website
van deze krant klopt ook. Maar de
PvdA gaat verder volledig voorbij
aan de eigen verantwoordelijk-

termate pijnlijke discussie herinneren tijdens de feestelijke raadsvergadering ter ere van de herbenoeming van Hans Alberse in
zorr. Menke betichtte Hayo Canter Cremers van D66 toen van

klikken naar de provincie.

Verstand concludeerde in haar
rapporr dat binnen deroalitie jarenlang niet of nauweliiks geluisterd is naar de oppositie. Hér was
mede de Pv,dA die deze inhoude-

liike discussies met oppositiepartrjen urt de weg glng.
Datzelftle gold ook voor Lokaal Be:
lang en WD in die tijd. Maar die
partijen erkennen hun fouten en
zeggen geleerd te hebben. Giilden
Siner van Lokaal Belang en fos
Sluiter (WD) sreken dè hand in
eigen boezem. Net als de 'oude vijanden'.CDA, D66 en in mindere'
mate de SP. Maar deze partij is
nieuw in de raad. De pvdA-hacde

toont een gebrek aan zelfkennis
en heeft zich met deze houding
buiten de werkelijkheid én mo"gelijke nieuwe coalitie geplaatst. -

geetO yan harmonie

aftelopen jaar flink
aftebrokkeld
Ton Menke

heid in de ontstane situatie. Het
was bij uitstek Menke zelf die de
afgelopen jaren grote woorden bezigde als er kritische vragen werden gesteld richting de tóenmalige coalitie, met name over de
DRU. Ik kan me ook nog een ui-
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PvdA-fractievoorzitter Ton Menke (rechts) in gesprek met oud-burgemees-

ter llans Alberse. archieffoto
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Cerco Mons is verslaggever van De
Celderlander.

