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Collegevorming OIJ
In onze vorige nieuwsbrief schreven we:

De gemeente Oude IJsselstreek is failliet. Zowel financieel als politiek.
En misschien dacht u toen ‘Is dat niet een beetje overdreven?’
Nee hoor, de lokale politiek doet er tijdens de collegevorming na de verkiezingen alles aan om deze stelling
te bewijzen. Vond eerst Lokaal Belang dat ze een CDA wethouder konden afwijzen, daarna werd de
wethouder van de SP tot aftreden gedwongen in een affaire zoals die nog nooit is vertoond in Nederland.
Lees vooral de Gelderlander op papier of via de website www.gelderlander.nl-gemeentes-Oude
IJsselstreek. In verschillende artikelen wordt daarin de affaire rond Jelle Berens uit de doeken gedaan.
Lees vooral ook de commentaren erbij.
Voor het CVBOIJ reden om onderstaande brief naar verschillende kranten, naar de Commissaris der
Koning en Provinciale staten etc. te versturen. In de hoop en verwachting dat de onderste steen nu
eindelijk boven kan - en zal komen.

Karaktermoord op SP-wethouder Jelle Berens door Burgemeester Oude-IJsselstreek na
ongefundeerde beschuldigingen
Het Comité Verontruste Burgers OIJS heeft de afgelopen jaren de gemeentepolitiek van de OudeIJsselstreek nauwlettend gevolgd en becommentarieerd, met het zwaartepunt op het financiële beleid. Veel
effect hebben onze waarschuwingen en adviezen niet gehad. Onder voorzitterschap en
verantwoordelijkheid van burgemeester Alberse verkeert onze gemeente momenteel aan de rand van een
faillissement en staat onder verscherpt toezicht van de Provincie. De schuld is onder het vorige college
verdubbeld naar ca. 165 miljoen, alle reserves zijn op en de 40 miljoen Nuon gelden zijn verdwenen. Het
geld is besteed aan voornamelijk een paar dure prestige projecten en soms onduidelijke
vastgoedtransacties en -speculaties. Een brandbrief van de Provincie om nog voor de verkiezingen orde op
zaken te stellen en de miljoenentekorten in de komende begrotingen te vermijden werd genegeerd.
Onze hoop was dan ook gevestigd op de vorming van een degelijk nieuw college van B&W voor alle
burgers en alle woonkernen, na de verkiezingen. Aangenaam verrast waren we dat ook nieuwkomer SP in
het college werd opgenomen, omdat deze partij al ruim voor de verkiezingen had duidelijk gemaakt te
staan voor een financieel-solide en sociaal beleid en bovendien van plan was te achterhalen waar al ons
gemeenschapsgeld was gebleven. Wij waren dan ook verbaasd te lezen dat al na enkele dagen de SP
wethouder en daarmee de SP door de burgemeester uit het college gewerkt was. We hebben toen wat
navraag gedaan bij verschillende partijen incl. De Gelderlander en zijn tot de conclusie gekomen dat er van
alle beschuldigingen door de heer Alberse aan het adres van de arme wethouder bar weinig tot niets klopt.
De aankoop van een boerderij door een wethouder buiten de gemeenteraad om voor 2,5 miljoen is niet
gelekt door Berens maar was allang bekend bij een deel van de bevolking (bovendien via kadaster
opvraagbaar). Onze vraag is waarom wilde de burgemeester dit geldbedrag geheim houden. Zelfs de
gemeenteraad (en zelfs Lokaalbelang) kreeg op verzoeken om informatie nul op het rekest. Arrogantie van
de macht bij de burgemeester? Die het kennelijk acceptabel vindt 2,5 miljoen uit de gemeenschapskas te
grabbelen zonder toestemming van de gemeenteraad en te besteden aan een uit de hand gelopen hobby.
In het gewone leven volgt daarop in ieder geval ontslag. Vraag; wie vordert dit bedrag eigenlijk terug, die
taak ligt bij de gemeenteraad of het nieuwe college, zo niet dan gaan wij de mogelijkheden onderzoeken.
De tweede doodzonde van Berens volgens Alberse, waren zijn contacten met de krant met het verzoek om
een ongelukkige en onbedoelde passage van Berens niet te plaatsen. Daar heeft de krant netjes gehoor
aan gegeven. Wij hebben de journalisten van die krant gevraagd hoe chantabel (volgens opnieuw de
burgemeester) Berens hierna wel niet was geworden. Beide journalisten bezworen met de hand op het hart
dat daar nooit sprake van is geweest. De burgemeester heeft het in dit verband ook nog over intimidatie
gehad; uit onze eigen ervaring en van die van diverse anderen binnen onze gemeente is hij wel de
allerlaatste die daar iets over mag zeggen.
De enige echte reden waarom Alberse volgens ons de SP uit het college heeft gewerkt, is om daarmee te

voorkomen dat iedereen inzage zou krijgen in wat er de afgelopen jaren met gemeenschapsgeld is
gebeurd. Gemeenteraadsleden van de oppositie krijgen uiterst moeizaam of helemaal geen informatie en
uit onze eigen ervaring blijkt dat ook WOB-verzoeken slechts spaarzaam, onvolledig of geheel niet worden
gehonoreerd. Vitale informatie wordt onder de tafel gehouden en externe waarschuwende
deskundigenrapporten die onwelgevallig zijn krijgt de raad niet te zien De burgemeester heeft dit soort
praktijken voor zover wij weten nooit gecorrigeerd hoewel hij uiteindelijk wel verantwoordelijk is. Een
alleszeggende toevoeging van Alberse die de arme wethouder meekreeg toen hij door de burgemeester
de deur uit werd gewerkt was " je betaalt nu de rekening voor je oppositie en wat je over het vorige college
hebt gezegd "
Deze burgemeester die niet boven de partijen staat heeft karaktermoord gepleegd op basis van nonargumenten, veel ergers is nauwelijks voor te stellen. Het schijnt dat hij het niet nodig acht excuses te
maken, een signaal van ontbrekend normbesef. Maar excuses zouden ook wel erg mager zijn, zelfs een
volledige rehabilitatie is niet genoeg. De schade die de man is aangedaan kan daarmee niet worden
gecompenseerd. Rechtvaardigheid vraagt om sancties en die dienen in eerste instantie te komen van de
gemeenteraad, de burgers van onze gemeente wachten gespannen af.
Wij gaan de Commissaris van de Koning verzoeken om een deskundige en onafhankelijke bewindvoerder
die boven de partijen staat om te zorgen in onze gemeente voor een integer politiek klimaat en een solide
en verstandig beleid.
Ons comité heeft overigens nog geen idee kunnen krijgen over de visie en rol van de resterende
coalitiepartijen en bijhorende wethouders in deze onverkwikkelijke affaire.
Onze zorgen over de financiële positie en het toekomstig beleid van de gemeente Oude-IJsselstreek zijn
de afgelopen week niet veel kleiner geworden.
P.S. Volgens de VNG kan een wethouder alleen ontslagen worden door een meerderheid van de
gemeenteraad en dus niet door een burgemeester en ook niet door collega-wethouders.
Comité Verontruste Burgers Oude-IJsselstreek zie ook www.derekening.nl
We hebben nog geen reacties, we houden u op de hoogte.

Het Comité
Weer een citaat uit de vorige nieuwsbrief:
In de lokale pers meldt het Comité Verontruste Burgers Oude IJsselstreek dat het stopt na de verkiezingen.
(U kunt dat stuk ook op de website lezen). In de laatste regels staat:

Wij pleiten nog steeds en opnieuw voor een extern onafhankelijk financieel onderzoek naar
de besteding en het verlies van al die vele tientallen miljoenen euro’s in al die projecten.
Het zal duidelijk zijn dat de hoop op een nieuw begin van de politiek in de gemeente OIJ de
bodem in is geslagen. Stoppen kan dus voorlopig niet, integendeel. Het CVBOIJ gaat door, het
hoopt dat u doorgaat en uw steun levert in het streven om eerlijke politiek te krijgen, om
helderheid en inzicht in heden en verleden, om alle doofpotten te openen en het onmogelijk te
maken om nieuwe doofpotten te creëren. Werf abonnees voor de nieuwsbrief, verspreid de
nieuwsbrieven (staan op de website) zodat de feiten zo veel mogelijk bekend worden.

De Nieuwsbrief
Het kost veel moeite om via WOB verzoeken het nodige inzicht te krijgen in gemeentelijke
financiën, contracten, afspraken etc. Ook de kosten dreigen te stijgen door kopieerkosten die in
rekening kunnen worden gebracht, gerechtelijke procedures die nodig kunnen zijn etc. Daarom
bestaan er plannen om deze nieuwsbrief en de activiteiten daaromheen in een stichting onder te
brengen zodat er wat financiële steun kan worden verkregen. Zodra de stichting een feit is leest u
daarover in de nieuwsbrief.
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