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MOTIE VAN WANTROUWEN WETHOUDERS

De raad van de gemeente Waalre in vergadering bijeen op 24 augustus 2020,

Gonstaterende dat:
a

de wethouders op 10 juli 2020 het vertrouwen (in het handelen) van de burgemeester hebben opgezegd en willens
en wetens de gemeenteraad hierover niet hebben geïnformeerd;

a

de wethouders wettelijk de plicht hebben om de gemeenteraad actief te informeren en gelet op het belang en de
impact, deze informatie direct op oÍ kort na 10 juli had moeten worden gegeven;

a

de wethouders er voor gekozen hebben enkel en alleen een verklaring aangaande het ontbreken van vertrouwen in
de burgemeester te geven in de vertrouwenscommissie op 29 juli 2020;

o

hierdoor een groot deel van de gemeenteraad - de raadsleden die geen lid zijn van de vertrouwenscommissie
niet op de hoogte is van de inhoud van deze verklaring;

a

de wethouders pas op 1 1 augustus 2020 - nadat informatie gelekt was naar de pers - de raad via een kort
schrijven slechts heeft medegedeeld dat ze geen vertrouwen meer hebben in het handelen van de burgemeester;

o

de welhouders het dringende veaoek vanuit de raad om tijdens
open kaart te spelen, naast zich neer hebben gelegd;

a

de wethouders vorig jaar ook al het vertrouwen in een deel van de gemeenteraad hadden opgezegd.

de

-

besloten vergadering van 20 augustus 2020

Ovenvegende dat:
a

tijdens de besloten vergadering van 20 augustus 2020 de wethouders de boodschap gaven dat ze weinig waarde
hechten aan de actieve inÍormatieplicht;

a

de wethouders het ook geen bezwaar vinden dat een groot deel van de raad niet is geïnformeerd over de reden
van het opzeggen van het vertrouwen in de burgemeester op 10 juli;
de wethouders verdeetdheid zaaien door het (onterechte) argument te gebruiken dat binnen de
vertrouwenscommissie gebrachte informatie - zelfs aangaande de bestuurscrisis
niet aan andere raadsleden
mág worden gegeven.

-

ls van mening dat;

'

de wethouders de gemeenteraad kennelijk niet erkennen als hoogste orgaan en dat zij weigeren verantwoording af
te leggen;

'
'
t

het gebrek aan zelfreflectie bij de wethouders groot is;
er door hun handelen personen onnodig zijn beschadigd
dit college met deze wethouders een risico vormt voor het bestuur van Waalre;

Spreekt uit dat:

'
'
'

het vertrouwen in de gezamenlijke wethouders van dit college op te zeggen;
deze wethouders te verzoeken om aan te blijven tijdens het ondezoek en lopende zaken uit te voeren
in het belang van ons dorp in deze precaire bestuurlijke situatie;
de uitkomst van het onderzoek te gebruiken bij het vormen van een nieuw college.

Namens de Íracties,
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