M O T I E Van Treurnis
Datum raadsvergadering: 8 juli 2020
Onderwerp: motie van treurnis
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen, constaterende dat:









Een motie van wantrouwen het zwaarste instrument is wat een gemeenteraad kan inzetten;
Twee van de zittende coalitiepartijen recent een motie van wantrouwen tegen de nu voorgestelde
kandidaat-wethouder hebben geïnitieerd;
Zij nu van mening zijn dat de toen met een meerderheid aangenomen motie van wantrouwen in hun ogen
gezien had moeten worden als rode kaart, waarmee zij dit instrument klaarblijkelijk te lichtzinnig hebben
ingezet;
Dat zij na uittreden van Lokaal Liberaal uit de coalitie vervolgens voor nog meer onrust hebben gezorgd,
door het vertrouwen op te zeggen in Groen Links voor verdere deelname aan de coalitie;
Het daardoor ontstane bestuurlijke probleem bij de raad hebben gelegd;
De nieuw te vormen coalitie het door de informateur aangedragen functieprofiel niet gevolgd heeft;
De nieuw te vormen coalitie ondanks de te verwachten onrust en verbazing, geen andere
wethouderskandidaat wenst voor te dragen;

overwegende dat:



De huidige coalitiepartijen niet in staat blijken om in deze bestuursperiode de benodigde rust en stabiliteit
te brengen in de politiek;
Deze partijen niet in staat zijn tot retrospectie en geen blijk geven te leren van het verleden en daarmee de
suggestie wekken van machtspolitiek, waarmee terugval in de oude bestuurscultuur op de loer ligt;

Concludeert:





Dat geen van de partijen, noch de beoogd kandidaat wethouder uitspreken of uitgesproken hebben oprecht
spijt te hebben van gedane zaken en hierover zelfs tegenstrijdige uitspraken doen;
Dat de partijen in de nieuwe coalitie de ernst van een motie van wantrouwen en eigen handelen
bagatelliseren;
Dat met dit handelen, het vertrouwen van de inwoners in de politiek geschaad wordt;
Dat een motie van treurnis daarom het gepaste middel is om als raadsleden van de gemeente Stichtse Vecht
zich hierover publiekelijk uit te spreken

Besluit:


Middels deze motie haar grote teleurstelling en treurnis uit te spreken over de gang van zaken en spreekt uit
weinig perspectief te zien op welke wijze de coalitie positief bijdraagt of zal bijdragen aan de politieke
bestuursklimaat van Stichtse Vecht.

en gaat over tot de orde van de dag.
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