19292

Spanning nog niet weg
Kritiek op wethouders na burgemeestersdrama
door ALBERT SOK en INGRID DE GROOT
SLIEDRECHT- In Sliedrecht is heftig gereageerd op het vertrek van
burgemeester Martin Boevée. De Werkgroep Derde Merwedehaven noemt de
situatie 'triest'. Veel ondernemers onthouden zich van commentaar. Op internet
is kritiek op de achtergebleven wethouders.
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'LASTIGE DOSSIERS'
Ze hadden naar een oplossing moeten blijven zoeken, Vindt oud-wethouder Remco
van de Ven (VVD). Hij werkte van 2002 tot april 2010 dagelijks met Martin Boevée.
Over die periode wil hij niets kwijt en ook over Boevée persoonlijk zwijgt hij. "Of dit
vertrek onvermijdelijk was of niet, laat ik in het midden. Ik heb wel het gevoel dat er
vorig jaar intensiever gesproken had moeten worden vóór de vorming van dit college.
Er waren lastige dossiers. Die hadden anders verdeeld moeten worden. Voorop staat
dat dit een drama is voor Martin Boevée."
"Opgeruimd staat netjes'; zegt ondernemer Leen Baars over het aftreden. De
Sliedrechter ergerde zich de afgelopen jaren groen en geel aan de ontwikkeling van
bedrijfsterrein 't Plaatje. "Die kwam onder regie van burgemeester Boevée maar niet
van de grond. Onderzoeken stapelden zich op. Daar heeft hij met bakken geld
gesmeten. Naar buiten was Boevée een joviale peer, maar die man is als bestuurder
incapabel. Je kon er niet mee werken."
Arie de Ruiter van de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven noemt het vertrek
'triest.' De Ruiter en de oud-burgemeester trokken de afgelopen jaren veel samen op
in de strijd tegen de Dordtse vuilstortplaats. "Hij is iemand die tussen de mensen staat
en met de mensen meevecht, in dit geval met ons. Hij was heel fanatiek. Dat is een
heel verschil met hoe het nu tussen ons en de gemeente gaat."
Boevée is een echte burgervader, stelt De Ruiter. "Kennelijk kan een burgemeester
dat anno 2011 niet meer zijn."

1

"De man was zichzelf, geen poeha. Altijd benaderbaar," schrijft Leo van Teeffelen op
de website van lokale media over het afscheid van Boevée.
Ene Frits is kritischer. "Dat Boevée een aardige man is en zijn hart op de juiste plaats
heeft, wil nog niet zeggen dat hij ook een kundige burgemeester is. We leven niet
meer in de tijd van Pietje Puk."
De oud-burgemeester (62) kondigde dinsdag in het raadhuis, zichtbaar aangeslagen,
zijn afscheid aan. Het besluit komt na
een ernstige bestuurscrisis en rumoer
rond dubbele petten en mogelijke
>> Ondernemer Leen Baars
malversaties op het Baggerfestival.
Boevée herkent zich niet in de kritiek
'joviale, maar incapabele
dat hij solistisch opereert. De sfeer in
bestuurder'
het college noemde hij dinsdag
'collegiaal'.
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Op internet is veel kritiek op de drie wethouders Johan Lavooi (PvdA), Hans Tanis
(SGP/CU) en Ad de Waard (CDA). ,,Als geboren en getogen Sliedrechter schaam ik
mij diep voor de handelwijze van deze drie heren, die mede schuldig zijn aan de
affaire en niet de moed hebben hun verantwoordelijkheid te namen," is een van de
geluiden.
INFORMEEL
Rik Hindriks, voormalig voorzitter van de rekenkamer in Sliedrecht, concludeerde in
2008 al dat de verhoudingen te informeel zijn op het gemeentehuis. Het is een van de
oorzaken van de problemen die momenteel in Sliedrecht spelen. "Er waren flinke
spanningen af en toe", zegt Hindriks over de samenwerking met Boevée. "Want ik ben
nogal kritisch en onze conclusies logen er niet om. Dat vinden bestuurders doorgaans
niet leuk. Boevée en ik waren niet altijd vriendjes, maar ik heb hem altijd
gerespecteerd als burgemeester." Hindriks vindt het 'bijzonder en jammer', dat de
verantwoordelijkheid voor de problemen alleen in de schoot van Boevée worden
geworpen. "Zijn college en de raad hebben jarenlang meegedaan aan die informele
sfeer. Ze waren er zélf bij."
DEBAT
Jan Franssen, de commissaris van de koningin, onthoudt zich van commentaar.
Volgens zijn zegsman is het woord nu aan de raad. Die gaat op 24 oktober in debat
over het vertrek van Boevée en de toekomst van Sliedrecht.
"Dat wachten we af en daarna zullen we met de fractievoorzitters spreken over de
procedure rond de komst van een nieuwe burgemeester." Er moet een profielschets
komen. Die ontstaat in een dialoog tussen de raad en de commissaris van de
koningin. "Uiteindelijk is het de raad die beslist." Boevée blijft tot zijn vertrek, 1 april
2012, op de loonlijst van de gemeente Sliedrecht. Naar verwachting blijft waarnemend
burgemeester Tonny van de Vondervoort aan tot de komst van een nieuwe
burgemeester.
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