Voorzitter,
Vertrouwen en geloofwaardigheid. Daar gaat het vandaag over. Kunnen de
inwoners van de stad erop vertrouwen dat hun college hen open en eerlijk
tegemoet treedt? Kan de gemeenteraad daarop vertrouwen? Helaas moeten we
die vragen met ‘nee’ beantwoorden. Anderhalf jaar lang heeft dit college van
burgemeester én wethouders gestrooid met halve waarheden en pertinente
onwaarheden. Informatie achterhouden die al lang bekend moet zijn geweest.
Sinds gisterenavond komt daarbij het zeer selectief omgaan met welke
informatie de gemeenteraad – en vorige week vrijdag de rechtbank - te zien
krijgt. Schandalig! Een schimmenspel, ook nog eens over de rug van de familie
N.
Wie dat na het lezen van alle berichten in de krant en op internet nog ontkent,
die heeft een plaat beton voor zijn kop. Als dit college hiertoe in staat is, welke
antwoorden en mededelingen kunnen we dan geloven? Blijkbaar moeten we
altijd zoeken naar een dubbele bodem, zijn we afhankelijk van de media om alle
informatie boven te halen.
Hebben de verantwoordelijk wethouder en de burgemeester alles verzwegen
tegen hun collega’s? Waren zij soms niet op de hoogte? Heeft in al die tijd en
met alles wat daarin is gebeurd niemand in het college bedacht dat het wel eens
slim kon zijn de raad eerlijk en volledig up to date te houden in dit gevoelige
dossier? Heeft geen enkel lid van het college gedacht ‘dit kunnen we niet maken’,
of ‘nu moet ik ingrijpen’? Ik kan me dat allemaal niet voorstellen. Op z’n
allervoordeligst hebben we het hier over gebrek aan regie en daadkracht,
volstrekte incompetentie. Dat zou al erg genoeg zijn, maar het lijkt de SP eerder
dat het college krampachtig is voortgegaan op de eenmaal ingezette
doodlopende route. Wie veel onwaarheden vertelt, moet veel onthouden. Dan ga
je een keer nat. En dat is nu gebeurd. Nu wordt de burgemeester uit de wind
gehouden, maar er zijn gewoon talrijke voorvallen geweest die via rapportage
vanuit openbare orde en veiligheid naar hem toe moeten zijn gekomen. En D66
neemt daar genoegen mee. “Volgens ons valt de burgemeester nu niets te
verwijten”, zei meneer Verschuure in de media. Wie hou je nu voor de gek?
Vraag aan D66: nemen jullie dit gedrag echt voor je rekening en gooien jullie
alles te grabbel waar jullie zeggen voor te staan, of nemen jullie je
verantwoordelijkheid?
Vraag aan GroenLinks: Hoe ver moet het college gaan voordat jullie stoppen met
de rol van blauwhelm om de boel bij elkaar te houden?
Vraag aan de PvdA: Komen jullie los van de kramp om ten koste van alles voor
jullie eigen wethouder en de burgemeester te gaan liggen? Juist nu kunt u laten
zien waar u staat.
Voorzitter, ik laat het hierbij. Ik schaam me mijn ogen uit de kop voor het
handelen van dit college, deze burgemeester, naar de stad en naar de raad. Bij
ons is het vertrouwen volkomen zoek. Het woord ‘open’ in het motto van het
college is een holle frase geworden, evenals de term ‘sociaal’. College, hoe nu
verder? Welke consequenties verbindt u aan dit alles? Hoe denkt u in
hemelsnaam nog geloofwaardig te kunnen opereren?

