Carel van Gelder beoogd tijdelijk vervanger van wethouder Jan van der Laag
PCG plaatst wat kanttekeningen…
De PCG-fractie heeft gesproken over de beoogd tijdelijke vervanger van wethouder Jan van der Laag,
Carel van Gelder. Laat ik vooropstellen dat de PCG-fractie hoopt dat het herstel van Jan voorspoedig
zal verlopen zodat hij weer snel in ons midden is. Tijdens het fractieoverleg is gesproken over de
tijdelijke vervanging en kwamen er toch wat vragen naar boven. Laat ik volstrekt helder zijn en laat
hierover geen misverstand ontstaan: deze vragen hebben niets te maken met de kandidatuur van
Carel van Gelder. In onze ogen zijn het praktische en zeer legale vragen en is het niet ‘gek’ dat deze
vragen boven komen borrelen. Welke vragen borrelen op?
1) De benoeming van Carel van Gelderen is tijdelijk. In eerste instantie werd gezegd dat het een
half jaar zou zijn, uit het persbericht blijkt het om 5 maanden te gaan. Om welke periode gaat
het nu precies? Kan de periode korter worden of kan deze uitlopen tot bijvoorbeeld een
jaar?
2) De tijdelijke benoeming zal ongetwijfeld wat kosten… Hoeveel gaat de vervanging van
wethouder Van der Laag de gemeente kosten? Hoe zit het na de vervanging met wachtgeld?
Krijgt de plaatsvervanger na de vervangingsperiode ook nog wachtgeld en wat zijn de kosten
hiervan?
3) Kan het college aangeven en duidelijk maken waarom er een tijdelijke plaatsvervanger nodig
is? Het gaat om een periode van circa 5 maanden inclusief een zomerperiode van een paar
maanden. Als de wethouder ingewerkt is moet hij alweer afscheid nemen… Welke projecten
maken de plaatsvervanging noodzakelijk? Zijn er zaken die absoluut moeten gebeuren
binnen deze 5 maanden die de andere twee wethouders en burgemeester niet voor hun
rekening kunnen nemen? Kortom, kunt u ons overtuigen van de urgentie om een
plaatsvervanger te benoemen?
4) Was het geen optie om de portefeuilles van Jan van der Laag tijdelijk te verdelen onder de
overige collegeleden? Is er ook nagedacht om met de portefeuilles wat te schuiven? Ik zou
me voor kunnen stellen dat Carel van Gelder gelet op zijn eerdere wethoudersperiode
sociale zaken voor zijn rekening neemt en Jan Burger financiën. Is dit overwogen? Heeft Carel
van Gelder veel affiniteit met de gemeentefinanciën? De bezuinigingsoperatie en de
consequenties hiervan verwerken in de op te stellen begroting 2012 is immers de grootste
uitdaging van de komende periode.
Tot zover de vragen van de PCG-fractie. College, ik hoop dat deze vragen voor de raadsvergadering
van 31 mei a.s. beantwoord kunnen worden. Nogmaals, deze vragen zijn niet gesteld om ‘vervelend’
te zijn, de PCG wil proberen goed en zorgvuldig te werk te gaan. Het gaat immers om het belang van
onze gemeente. En, niet onbelangrijk, het gaat ook om gemeenschapsgeld. Zeker in deze tijd van
bezuinigingen past het niet om zonder een doorwrochte onderbouwing ‘zomaar’ een extra
wethouder te benoemen met het daarbij behorende ‘prijskaartje’! Wordt vervolgd…
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