Ermers stapt uit raad
CDA=fractievoo tzitter Anita E rmers stapt
per direct op uit onvrede over
functioneren raad en eigen fractie.
SlLvotDE

- Fractievoorzitter Anita

Ermers van het CDA in Oude IJsselstreek stapt uit de lokale politiek uit onvrede over het functio-

neren van de politiek in de gemeente én van haar eigen fractie.
Ermers is sinds een jaar fractievoorzitter van het CDA.
Ermers wil haar besluit niet verder toelichten Zelaat het bii een

korte persverklaring.'Hierbij wil
ik, Anita Ermers-Mulder, laten weten dat ik mii als raadslid per direct heb teruggetrokken uit de lokale politiek van de gemeente

Oude lfsselstreek. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat ik
mij niet meer kan vinden in alles

wat er gebeurq zowel in

de

CDA-fractie alsook in de gemeen-

teraad.'

Zelaatverder weten dat ze 'eventueel'pas bereid is extra uitleg te

trek als een verrassing. ,,Ik heb het
niet verwacht", laat partijvoorzit-

pig

ter Theo Bergevoet weten. Maar
wil hij er ook nog niet
over kwijt. ,,Voor dinsdag (mor-

houdgrs Van

veel meer

geq red.) hadden we al een ledenvergadering uitgeschreven. We
willen dit eerst met elkaar bespreken, voordat we hier verder over
naar buiten treden. Vooral omdat
het hier niet om een politieke
zaak gaat. Het gaat om mensen."
Bekend is dat Anita Ermers en

CDA-wethouder Peter van de

Wardt met elkaar overhoop lagen.
Dat kwam ook naar voren in het

rapport, dat Annelies Verstand
(D66) begin dit jaar presenreerde

geven als de nieuwe informateurs
hun werk hebben gedaan. ,,Eerder
niet", laat ze resoluut aan de tele-

over de gemeenteliike politiek.

foon weten.

Ermers

Het is nog onduidelijk wie haar
gaat opvolgen als fractievoorzitter. Voor haar partij komt het ver-

is het eerste iaadslid dat

haar conclusies trekt. Eerder deze
maand is burgemeester Hans Alberse al vertrokken. Hij is voorlo-

opgevolgd door waarnemer

Steven de Vreeze. De huidige wet-

de Wardt,

Ian

Finkenfltigel en Bert Kuster ziin

ook waarnemend.
Donderdag heeft de raad besloten
dat de informateurs Geert |ansen
(CDA) en Wim Dijkstra (PvdA)
de mogeliikheden gaan onderzoeken voor een nieuwe coalitie en
een nieuw college van burgemeester en wethouders.
Reageren?
gerco.mons@gelderlander.nl

)

net CDA houdt morgen een
ledenvergadering. Eerder

wilde partij niet reageren
op het vertrek van Ermers

