Geachte voorzitter, aanwezigen en toehoorders thuis.
De fractie van Zw14 maakt zich grote zorgen over de bestuurlijke ontwikkelingen in Waalre.
Een crisis, zeer ernstig van aard, waar velen een mening over hebben en waarover, behalve
de betrokkenen, iedereen nog in het duister tast. Degenen die deze vergadering volgen of
bijwonen in de hoop meer zicht op de oorzaken van deze crisis te verkrijgen zullen weinig
wijzer worden. Dit evenals de leden van de gemeenteraad die in een meer dan 5 uur
durende besloten vergadering van afgelopen donderdag tevergeefs gepoogd hebben meer
zicht te krijgen op de situatie.
In die vergadering waarin de hoofdrolspelers in dit bestuurlijk drama ook aanwezig waren is
geen inhoudelijke informatie verstrekt en hebben de wethouders met meel in de mond
nietszeggende toelichtingen gegeven. Een woord van lof en waardering is hier op zijn plaats
voor onze burgemeester die als enige direct betrokkene het belang van Waalre boven zijn
eigen belangen stelde en aangaf, indien gevraagd en noodzakelijk, bereid te zijn tijdelijk een
stap terug te willen doen. Van deze wethouders echter geen enkele handreiking. Door ook
nog in deze vergadering onderscheid te maken tussen raadsleden die wel en die niet op de
hoogte zijn hebben zij weinig respect voor de raad getoond. Daarbij hebben zij er bewust
voor gekozen een deel van de raad buiten spel te zetten en het overleg binnen fracties door
het verschil tussen wetende en niet-wetende te frustreren.
Voorzitter, door inwoners van onze gemeente is duidelijk steun voor en waardering over
onze burgemeester uitgesproken, en kregen raadsleden na het nieuws in de media nogal
wat kritiek te verduren in de veronderstelling dat zij mede hoofdrolspelers in dit bestuurlijk
drama zijn. Niets is minder waar en het is dan ook van belang om aan de hand van
feitelijkheden na te gaan hoe het zover heeft kunnen komen en wie hierbij direct betrokken
zijn. Dan pas is meningsvorming mogelijk.
Aan de hand van een aantal data een reconstructie.
Op 10 juli jl. zijn de burgemeester en de vier wethouders van VVD, CDA en AWB bijeen. In
deze bijeenkomst lopen blijkbaar de spanningen hoog op en wordt het vertrouwen in het
handelen van de burgemeester opgezegd. Dit gebeurt op een zeer ongelukkig moment, nl
aan het begin van het reces. Misschien zo gekozen in de hoop dat door zelfreflectie
gedurende de vrije dagen één van de hoofdrolspelers de eer aan zich zelf zou houden.
Op 29 juli , 19 dagen later, wordt een deel van de gemeenteraad uitgebreid geïnformeerd.
Deze gemeenteraadsleden, die een adviserende rol hebben in het lopende
herbenoemingsproces van de burgemeester, kunnen echter niets met deze informatie in
verband met een wettelijk opgelegde geheimhouding. Schending van deze geheimhouding is
een misdrijf en wordt zwaar gestraft. Zij worden in feite gegijzeld met onder meer het doel
van deze wethouders hen sterk te beïnvloeden. Hiervoor is willens en wetens gekozen, zij
hadden immers 19 dagen bedenktijd over de wijze waarop zij met de burgemeester om
wensten te gaan.
Vanuit de geïnformeerde raadsleden is onmiddellijk en meerdere keren aangedrongen op
het bijeen roepen en het informeren van de gemeenteraad, het hoogste gezagsorgaan in de
gemeente. Dit met oog op het voorkomen van beschadiging van personen en met oog op het
risico van het ongenuanceerd uitlekken van deze crisis. Aan de noodzaak tot het actief
informeren van de gemeenteraad is echter niet tegemoet gekomen. Hiermee heeft het
college van BenW niet voldaan aan de wettelijke verplichting de raad pro-actief te
informeren. Het college handelt hier dus in strijd met de gemeentewet, sterker nog in de
vergadering van afgelopen donderdag gaven deze wethouders blijk van minachting van deze

verplichting. Meer nog geven de wethouders door hun handelen aan dat democratische
spelregels voor hen niet gelden en zij geen waarde hechten aan een openbaar en
transparant bestuur.
Op 11 aug. vindt er een kort geding plaats over een arbeidsgeschil tussen een manager van
de gemeente Waalre en de gemeente. Tijdens dit kort geding komt de vertrouwensbreuk
binnen het college, en daarmee de bestuurscrisis uitgebreid op tafel. Een journalist van het
ED doet verslag en waar de raad part noch deel aan heeft en voor gewaarschuwd heeft
wordt werkelijkheid. Alles ligt op straat en personen worden beschadigd. In de wetenschap
dat alle rechtszaken publiekelijk aangekondigd worden hebben de wethouders bewust het
risico van lekken acceptabel gevonden en genomen.
Op 12 aug jl. ontvangen de raadsleden een vertrouwelijk schrijven waarin de wethouders het
opzeggen van het vertrouwen in het handelen van de burgemeester aan de gehele raad
bekend maken. Dit schrijven is in handen van de pers en we kunnen dan ook lezen dat zij
deze informatie alleen delen omdat zij zich gedwongen voelen door de publicatie in de krant,
niet omdat zij aan hun wettelijke verplichtingen willen voldoen. Blijkbaar geen enkel
plichtsbesef bij deze mensen dat zij de gemeenteraad pro-actief hadden moeten informeren.
Het vervolg is naar ik aanneem meer dan bekend, artikelen in de krant, veronderstellingen
en uitspraken die niet te controleren zijn maar waarmee zowel het college, als de
gemeenteraad als de ambtelijke organisatie negatief in het nieuws komen.
Voorzitter, de gemeenteraad die in deze crisis het enige bestuursorgaan is dat op juiste wijze
heeft gehandeld , krijgt bakken met kritiek over zich heen, er vinden zelfs bedreigingen
plaats. Helaas hebben vele geïnteresseerden een mening over de gang van zaken zonder
kennis van zaken.
Hoe nu verder ???
Zoals we inmiddels in pers hebben kunnen lezen heeft de CvdK van Brabant, de heer van
der Donk, kennisgenomen van de bestuurlijke situatie in onze gemeente. Hij kwalificeert
deze als zeer ernstig. Ook landelijk is hier aandacht voor. Te verwachten is dat de CvdK hier
in handelend zal optreden en positief zal reageren op verzoeken uit deze raad om
ondersteuning bij de aanpak en het oplossen van de problemen. Voor wat de rolverdeling bij
de aanpak betreft moeten we op de hoogte zijn van de verantwoordelijkheden zoals die
wettelijk liggen. Tot de verantwoordelijkheden van de Commissaris van de Koning behoort
onder meer de rol van de burgemeester, de rol van de wethouders behoort tot de bestuurlijke
taak van de gemeenteraad. Dat de raad in lijn met de Commissaris zal handelen ligt voor de
hand ,
Wat is het standpunt van de fractie van ZW14:
Het met voeten treden van de wettelijke verplichting de raad actief te informeren door de
wethouders is een politieke doodzonde. Een motie van wantrouwen is hier dan ook op zijn
plaats.
Wij zijn voorstander van een diepgaand onderzoek naar de rollen van de burgemeester , de
wethouders en de ambtelijke organisatie in deze crisis en wat er allemaal aan ten grondslag
ligt. Wij zullen een verzoek daartoe aan de CvdK doen of mede ondersteunen.
Belangrijk is voor ons het zeker stellen van de goede bestuurbaarheid van onze gemeente
en wij staan open voor voorstellen die dit bewerkstelligen.

Indien noodzakelijk, meneer de voorzitter zullen wij in de tweede termijn moties daartoe
indienen.
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