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 De grote stilte
De vele tientallen miljoenen zijn verspild, nog steeds gaan de verbouwingen door, nog steeds gaan de
subsidiestromen naar de DRU door alsof er niets aan de hand is. Maar de verkiezingen van 2014 komen er
aan en dat betekent dat de politiek zich stil houdt. De zwembaden blijven dit jaar gewoon open, de
noodzaak om ze te sluiten is kennelijk minder hoog, de onverkoopbare parkeerplaatsen in Ulft zijn geen
probleem meer, die tonnen schrijven we gewoon af, fuseren is niet meer nodig, het reisje naar Italië voor
de o zo belangrijke vergadering van de ijzersteden (‘We kwamen met nieuwe inspiratie uit Donetsk terug’)
kan gewoon doorgaan. We publiceren alleen positief nieuws hebben het College en de collegepartijen
kennelijk gedacht.
En toen was er een persbericht waarin stond:

En in hetzelfde bericht:

Dat was een verheugend bericht! Ineens was het jaar 2012 positief afgesloten, ook al waren de eerste drie
kwartalen nog verliesgevend. Dat moet een fantastisch vierde kwartaal zijn geweest.
De pessimisten hadden ongelijk, weg met de ‘negatieve reuring’. Iedereen blij, het College blij, het
Stichtingsbestuur blij, de directie blij, het CVBOIJ blij, iedere burger blij. De molensteen die de DRU dreigde
te worden voor de toekomst van de gemeente was afgeschud.
Maar onder het motto ‘vertrouwen is goed, controle is beter’ heeft het CVBOIJ in het kader van de WOB
(Wet Openbaarheid Bestuur) een verzoek ingediend om die positieve cijfers te mogen inzien. Zulk goed
nieuws zou het college toch graag laten zien, dachten we. Maar nee, het College stuurde het volgende
antwoord:

En dat vinden wij dus wel vreemd, wel zeer merkwaardig. Maakt de DRU eindelijk winst, heeft het College
er geen enkele belangstelling voor, kan het ze niks schelen. Dat kan toch niet waar zijn?
Wij denken daar het onze van. Waarom houdt het College ons met het WOB verzoek zo aan de lijn?
Waarom is er geen openheid? Zijn die cijfers wel zo positief? Is er veel tijd nodig om de cijfers zo te
schikken en te schuiven dat er iets positiefs uit lijkt? Komen de echte cijfers pas uit de mouw na de
verkiezingen?
In september 2012 schreven we al:
HET COLLEGE HEEFT KENNELIJK VEEL TE VERBERGEN.
Zeer opvallend is dat het College uitblinkt in traagheid, onduidelijkheid en onvolledigheid met betrekking
tot de opgevraagde informatie. Het Comité wordt nu al bijna drie maanden aan het lijntje gehouden met
betrekking tot de 2e kwartaalcijfers DRU. De vraag wordt doorgeschoven van de ene naar de andere
ambtenaar. Informatie blijft uit, terwijl deze vrijwel zeker beschikbaar is.
Hieruit kan niets anders worden geconcludeerd dat het College kennelijk veel te verbergen heeft voor de
burgers. Een uitermate bedenkelijke zaak.
Wij concluderen weer en met toenemende zorg dat het College en de collegepartijen de normale openheid
met de voeten treden, hun verantwoordingplicht naar de Gemeenteraad en de burgers niet serieus nemen
en daarmee de indruk wekken dat er iets verborgen moet blijven. Er is gekozen voor een strategie van
afwijzen van WOB verzoeken, van vertragen en geheim houden. Wij proberen die strategie te bestrijden,
maar we hebben natuurlijk niet de middelen om via gerechtelijke stappen iets af te dwingen wat een
normaal, open en transparant bestuur gewoon in de openbaarheid zou brengen. Maar we blijven ons best
doen, we doen een beroep op ieder raadslid om haar/zijn werk goed te doen. Van vorderingen houden we
u op de hoogte.

