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Misnoegen klinkt door in
VVD-boycot raad het BildtVVD-boycot
JAN WESTERA

Loopt u door weg te blijven niet
het risico om als slechte verliezer
de boeken in te gaan?
,,Ja, dat speelt mee. Je laat wellicht
een loserachtige indruk na. Maar we
konden na wat er is gebeurd niet
domweg over gaan tot de orde van
de dag. We wilden ons misnoegen la-
ten blijken, een statement maken.’’

Waarom?
,,Er zijn eerst hele duidelijke ver-
wachtingen gewekt richting ons als
VVD. Maar de hele opzet met een in-
formateur bleek al gauw een van te-
voren bedacht spel. En toen we hoor-

SINT ANNAPAROCHIE Uit onvrede
boycotten de fractie van de VVD en
de Frije Bilkerts vanavond de ge-
meenteraad van het Bildt waar de
nieuwe wethouders worden geïn-
stalleerd. Fractievoorzitter Jaap de
Haan van de VVD geeft uitleg.

den waarom de VVD daar niet bij
hoorde? Het CDA vond de PvdA so-
cialer, zeker met die nieuwe sociale
wetten op komst.’’

U had ook gewoon kunnen gaan
om tegen te stemmen?
,,Ja dat had gekund. Maar wij zijn een
gouvernementele partij. Ik zit twaalf
jaar namens de VVD in de gemeente-
raad. Con amore. Wij hebben de vori-
ge coalitie altijd gesteund. Om me
heen hoorde ik wel dat het gerech-
tigheid zou zijn dat de VVD nu deel
uit zou maken van het gemeentebe-
stuur. De verhoudingen waren ook
altijd goed.’’

Niet dus…
,,Nee. Wel gek, want de Werkgroep
Het Bildt, een partij die een zetel
heeft verloren, zit er wel bij. Sterker
nog, die maakt nu gewoon de dienst
uit, terwijl het CDA het grootst is. En
de Werkgroep heeft de vorige raads-
periode veel feller oppositie ge-

cot raad het Bil
voerd. Boukje Tol, de nieuwe wet-
houder, bleef toen ze vorige keer bui-
ten de boot viel, tot vervelens toe
zeuren over ‘het stoofpotje’, waar-
mee ze het vorige coalitieakkoord
bedoelde.’’

Gaat u nu feller oppositie voeren,
want dat loont op het Bildt…
,,Misschien dat we iets kritischer
worden. Maar de raadsvoorstellen
zijn zo uitgebalanceerd. Moet je dan
tegen zijn om het tegen zijn? Je moet
ook bij jezelf blijven om het modieus
te zeggen. En we blijven maar een
keer weg hè, de volgende raad is de
VVD er weer bij.’’

Hebt u nog iets van uw burge-
meester gehoord, de heer Krol?
,,Nee. Ik vernam dat hij onze brief
met daarin ons standpunt zo on-
wrikbaar vond dat hij er geen brood
in zag om ons te overtuigen toch te
komen. Maar hij betreurt het wel,
hoorde ik.’’
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