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Commentaar op de stand van zaken
In een paar dagen is er veel gebeurd in de lokale politiek. Donderdag 26 maart trad het college
van B&W af, vrijdag bleek burgemeester Alberse toch weer aan te willen blijven en zondag trad
hij, na een gesprek met de commissaris van de Koning Cornielje, toch weer af. En op dinsdag 31
maart heeft de CvdK een waarnemend burgemeester benoemd, de heer de Vreeze.
Daarmee is een begin van een nieuwe start gemaakt. Maar of het echt een nieuwe start kan
worden hang van veel meer zaken af dan alleen van aftreden van het college van B&W. Want in
het rapport Verstand staat nog heel wat meer. Over het functioneren van de raad, over het
functioneren van de gemeentesecretaris, het functioneren van de lokale politiek, en over
onderzoek wat hoognodig verricht moet worden. Zoals:
 Een machtscultuur van de politieke meerderheid en onvoldoende respect voor de inbreng
van de oppositie.
 Er werd een scheidend wethouder tot (in)formateur aangesteld die niet transparant en
procesmatig opereerde en waarvan de vraag was of hij bij de gemeenteraad op voldoende
draagvlak en vertrouwen kon rekenen.
 Bijna alle ambtenaren die ik gesproken heb verkeren in onzekerheid over wat van ze
verwacht wordt. Doelen, resultaten en kaders ontbreken volgens hen. De woorden woede,
angst- en afrekencultuur zijn vaak gevallen trouwens.
 Men mist in deze zeer de begeleiding van de gemeentesecretaris. Men vindt dat ze te
uithuizig is en te weinig aandacht besteedt aan het interne proces en de medewerkers.
 Als het DRU dossier niet op korte termijn schoongemaakt wordt dan is er een nieuwe
splijtzwam in de coalitie en binnen de gemeenteraad. Het gaat ook om het vertrouwen van
de burgers. Laat het dossier doorlichten door een externe onafhankelijke, onder
begeleiding van de rekenkamer. Als dat alleen intern gebeurt blijft er wantrouwen.
 Kijk nog eens goed naar de samenstelling van de Rekenkamer en kies ervoor daar een
meerderheid van externe deskundigen in te benoemen, zodat iedere schijn van
partijdigheid vermeden kan worden.
 Als een bedrijf zo zou werken zou het geen lang leven meer beschoren zijn of zou de
bestuurder door de Raad van Commissarissen op non-actief zijn gezet.
En we hebben in de raadsvergaderingen duidelijk de krampachtige pogingen gezien en gehoord
van het college, bij monde van wethouder Finkenflügel, om het rapport Verstand niet te
publiceren. Waarmee duidelijk werd dat de leden van het huidige college niet de juiste personen
zijn voor een nieuwe situatie.
Daarnaast liggen er nog veel meer vragen die beantwoord moeten worden om schoon schip te
kunnen maken. Inmiddels weten we dat het DRU project minstens 33 miljoen heeft gekost maar
is er geen enkele helderheid waar de overige 57 miljoen aan extra gelden (42 miljoen NUON
gelden en 48 miljoen meer schuld) is besteed. Aan welke projecten, betaald aan wie? Waarvoor
heeft BOEi al die miljoenen ontvangen en welke controle was daarop?
Dit alles pleit ervoor om een nieuw college te formeren door een externe formateur. Een college
met wethouders van buiten de gemeente. Personen die niet belast zijn met erfenissen uit de
lokale politiek, personen die worden geselecteerd op grond van kwaliteiten zoals opleiding,
(beroeps)ervaring, inhoudelijke kennis, communicatieve vaardigheden en houding etc. Dat is in
veel steden, o.a. Doetinchem en Amsterdam al de succesvolle praktijk. En het zou toch niet uit te
leggen zijn, het zou toch onbegrijpelijk zijn voor de burgers als het nieuwe begin in de gemeente
Oude IJsselstreek zou worden gemaakt met ‘oude’ personen?
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Persoonlijk
Voor burgemeester Alberse en de wethouders Finkenflügel, van de Wardt en Kuster is de gang
van zaken persoonlijk natuurlijk een drama. Zo’n afgang gun je niemand. Maar in hun functies
kon het niet anders. Als je een rapport dat je vertrouwelijk hebt gekregen toch aan een ander
geeft en dat nog probeert te verdedigen ook, dan snap je niet zoveel van vertrouwelijkheid.
Probeer je de publicatie tegen te houden van een rapport dat de gemeenteraad heeft laten
opstellen, waarvan de gemeenteraad dus eigenaar is, dan begrijp je niet veel van transparantie.
Alleen door deze twee zaken al maak je duidelijk dat je moet opstappen. Alle zaken uit het
verleden nog daargelaten. Heel terecht dus dat het voltallige college is opgestapt. Hoe tragisch
ook.

De Stichting ‘De Transparantie’
Dank aan de donateurs die hun morele steun ook in klinkende munt hebben gegeven. We hebben nu het
begin van een fonds om de gemaakte en lopende kosten uit te betalen en kosten van eventuele
procedures en rechtszaken (maar daarvoor is het nog niet groot genoeg). Zo weigert de gemeente nog
steeds om offertes openbaar te maken en moeten we waarschijnlijk naar de rechter stappen. Met alle
kosten van dien. We willen immers graag helderheid over het proces van aanbestedingen en gunningen in
de afgelopen jaren. Wie gaf de laagste prijs af, aan wie werd het project gegund?
Onze rekening is NL78 TRIO 0198 0045 40 ten name van Stichting De Transparantie te Terborg. We
houden u op de hoogte van de bestedingen, het ‘kasboek’ komt op de website te staan.
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