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De doofpot
We beginnen met een citaat uit de vorige nieuwsbrief:
Sinds medio september is het onderzoeksresultaat (het rapport Pröpper) naar de gang van zaken
rond de huishoudelijke hulp beschikbaar, het zou behandeld worden in de raadsvergadering van
22 december. Maar de heer Canter Cremers deelde namens CDA, LB, PvdA, SP en D66 mee dat
het niet gelukt was om te komen tot een breed gedragen standpunt; dat het niet gepast is om met
kerstmis met rode koppen tegenover elkaar te staan en dat het agendapunt verplaatst moet
worden naar 26 januari. In de tussentijd kon dan gewerkt worden aan zo’n breed gedragen
standpunt. Waarop de heer de Lange namens de VVD opmerkte dat hij voor een discussie in alle
openbaarheid is en niet houdt van achterkamertjes overleg.
De openbare bespreking stond dus als agendapunt op de raadsvergadering van vorige week
donderdag. Maar wat bleek? Alle raadsfracties hadden samen een motie opgesteld waarin het
rapport voor kennisgeving wordt aangenomen:

Waaruit bleek dat ook de VVD volop aan de achterkamertjes politiek had meegedaan. Ondanks
het ferme standpunt in december.
Is dat erg, dat alle partijen zich in achterkamertjes hebben verenigd? Ja zeker. Op deze manier
onttrekken raad en college zich aan de publieke verantwoording voor een ernstige gang van
zaken die overal elders, bijvoorbeeld in bedrijfsleven, tot ontslagen en reorganisaties zou hebben
geleid, maar niet in de gemeente Oude IJsselstreek. Binnenskamers is besloten dat de doofpot
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weer zijn werk zou doen. Al jaren is die doofpot gevuld door alle ellende rond het DRU complex,
maar deze affaire kan er kennelijk nog wel bij. Transparantie is nog steeds niet vanzelfsprekend in
deze gemeente.
Het is onbegrijpelijk dat deze lokale politici niet begrijpen dat het vertrouwen van de bevolking in
de politiek nog verder afneemt. Klungelen, tienduizenden euro’s verspillen, zonder daarover in het
publiek verantwoording af te leggen, daarmee schep je geen vertrouwen, daarmee schaad je de
democratie die toch al zo onder druk staat. Een zeer droevige zaak.

DRU visie
Conform de Bestuursopdracht DRU Visie d.d. 20 sept. 2016 moet er in jan/feb besluitvorming
plaatsvinden over een Visie op het DRU complex.
Dit is het tijdschema:
juli-augustus 2016:
Vaststelling bestuursopdracht door B&W (vertrouwelijk)
Opstellen concept plan van aanpak na vaststelling bestuursopdracht
Bespreking bestuursopdracht in stuurgroep
september 2016:
Vaststellen plan van aanpak in projectgroep en stuurgroep
Uitvoeren SWOT analyse
oktober-december 2016:
Resultaten SWOT analyse uitwerken
Formuleren verander- en ontwikkelvoorstellen
januari-februari 2017:
Financiële vertaling van voorstellen
Besluitvorming en verankering voorstellen en afspraken
Als het goed is zijn er dus inmiddels stukken gereed gekomen zoals de swot (Strengths,
Weaknesses, Opportunities & Threats) analyse. Er loopt een wob verzoek over dit dossier. Zodra
wij stukken binnen hebben brengen wij u op de hoogte.

De Stichting de Transparantie
Alles waar publiek geld mee is gemoeid moet openbaar zijn, dat is het uitgangspunt van de
stichting. Wij werken met vrijwilligers en we maken minimale kosten. Wilt u ons helpen om ook
financieel boven water te blijven (bijvoorbeeld de forse legeskosten van de rechtszaak) dan zijn
we blij met uw bijdrage op NL94 TRIO 0197 747 299 t.n.v. P. Jansen/Stichting de Transparantie.
Dank aan de donateurs die ons inmiddels helpen.
En heeft u tips of inhoudelijke bijdragen, ook die zijn zeer welkom.
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