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Hare Excellentie, geachte mevrouw 011ongren,
Via dit schrijven zou ik graag het navolgende onder uw aandacht willen brengen
Op 9 november jongstleden heeft de raad van de gemeente Doetinchem de motie
"vertrouwen herwinnen" aangenomen, Haar aanleiding van een aantal raadsleden die uit
hun fracties, maar niet uit de raad zijn getreden.
De raad heeft met het aannemen van deze motie uitgesproken dat bij u bepleit wordt om
Grond- en Kieswet zodanig aan to passen en daarmee voornoemde gang van zaken in de
toekomst zoveel als onmogelijk to maken.
Het spreekt voor zich dat ik bereid ben om u de motie "vertrouwen herwinnen" met de
daarin gedane oproep Hader toe to lichten. Te uwer informatie voeg ik ook de door mij in
de raad uitgesproken teksf~r~
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DOETINCHEM
Matie "Vertrouwen Nerwin~en"
De Raad Vary Doetinchem, bijeen op 9 no~embec 20 7
~~erw~gende dat:
•

het merendeel van de Qoetinchemse gerr►eenteraadsCeden Naar sfinke~ade best doet sum het
algemeer~ belang in ~oetinehern to dienen en het goads to doen voor de inwoners pan orze
gerneente;

~

verscheidene raadsleden in daze ca~litieper~ode kennelijk het esuen belang bo~en het
kiezersrnaradaat stelden en zo hun fractie beraafderi van sera democratisch verkregen zexel;

•

dit keer op keer een s{ag is in het gezicht vary de kiezer e~ het vertrouwen in de
Doetinchemse poli#iek ernstig wordt geschaac9;
weals volks~ertegenwoordigers de politoeke en morale plicht hebben alles to doers om dit
vertrouwen to herstellen.

Spreekt uit dat:
1. de hant3elswijze van de raadsleden ciie het betreft in daze coafitieperiode
aflceurenswaardeg is en schadelijk vonr het aanzien van de Doetinc}iemse pc~litB~~;
2. onze burgemQPster indringend in gespre~C moat gaan met het ministerie pan
Binnenlandse Zaken om aanpassing uan de Grond- en Kieswet to bepleiten om cieze gang
van zaken in de toekornst zoveel als onrnogelijk to maicen;
3. de Daetinchemse ~rol~tieke partijen er alles ears zu69en cloen om daze excessen in de
kocnende periods to vvorkomen en aansiuiting van afgesplitste raads~eder~ bij burs
respectievelijke fracties, iiefst statutair, anmogelijk makers.
en gaat aver tot de orde van de dag.
~n gaat aUer tit de nrde van de dag
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