Kritiek op wethouder Heezemans terecht

Zoals u vorige week woensdag in het Eindhovens Dagblad heeft kunnen lezen heeft PvdAGroenLinks bij de laatste raadsvergadering
een motie van afkeuring (een politieke tik op
de vingers) ingediend tegen wethouder Heezemans. Hoewel duidelijk was dat deze motie
op de steun van meerdere raadsleden kon
rekenen, stemden toch alle andere fracties
tegen deze motie. Dat is vreemd. De reden om
tegen te stemmen was dat de wethouder voldoende zou trekken aan het klimaatbeleid.
Hoewel wij ook dat bestrijden (iedere maatregel die wethouder Heezemans genomen heeft
op het gebied van milieu, klimaat of duurzaamheid is afgedwongen door de gemeenteraad, eigen initiatieven heeft hij niet) ging de
motie daar niet over. De motie van afkeuring
hebben wij ingediend omdat wethouder Heezemans de wil van de raad naast zich neerlegt,
zonder daarover te communiceren. Meer dan
anderhalf jaar geleden heeft de gemeenteraad
een amendement aangenomen over duur-

zaamheid met daarin een aantal duidelijke
acties die de wethouder moest nemen. Een
amendement is (anders dan een motie) een
wet, een verplichting. Een amendement moet
het college uitvoeren, punt uit. Geen van de
punten van dat anderhalf jaar oude amendement is uitgevoerd of wordt uitgevoerd. De
keren dat wij naar de uitvoering vroegen, wist
wethouder Heezemans niet waar we het over
hadden of gaf hij (na lang aandringen) aan dat
hij het amendement nooit zou uitvoeren. Een
politieke doodzonde. Normaal gesproken
volgt daarop een motie van wantrouwen en
kan de wethouder vertrekken. Deze keer waren wij mild en volgde slechts een motie van
afkeuring (zoals gezegd, slechts een tik op de
vingers maar de wethouder hoeft niet af te
treden). Toch kon deze motie niet op de steun
van de overige raadsleden rekenen. Deze gemeenteraad vindt het dus goed als het college
niet doet wat de raad zegt. Daarmee maakt
deze gemeenteraad zichzelf overbodig en de
democratie tot een lachertje. Dat vinden wij
vreemd.
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