’Topambtenaar
mag niet te
veel inspraak’
Secretaris Oldambt nóg in vertrouwenscommissie
Door Tammo Beishuizen

Voor gemeentesecretaris Herman
Groothuis van de gemeente Oldambt lijkt
niet langer een rol als
adviseur van de vertrouwenscommissie weggelegd.

winschoten 쐽

Hoewel burgemeester en wethouders formeel nog een besluit moeten nemen over de
rol van Groothuis, laat de Gemeentewet aan duidelijkheid
niets te wensen over.
Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, wijdde in het recente nummer van
Binnenlands Bestuur zelfs een
paginagroot verhaal aan de samenstelling van een vertrouwenscommissie.
Daarin zegt hij klip en klaar:

’gemeentesecretarissen in de
vertrouwenscommissie is in
strijd met de wet’.
Oldambt zoekt een nieuwe
burgemeester en daarvoor
moet binnenkort een profielschets worden opgesteld door
de vertrouwenscommissie.
Als het aan het college ligt
wordt Groothuis, baas van de
ambtenaren, als adviseur toegevoegd aan de commissie.
Hij schuift nu ook al aan bij
vergaderingen van het presidium en senioren-convent.
Engel Modderman, fractievoorzitter VCP, uit al wekenlang kritiek op de rol van
Groothuis.
"Ik vind dat hij niet mag aanschuiven bij al deze vergaderingen. Een ambtenaar moet
geen voet tussen de deur krijgen bij politieke vergaderingen."
Dat Groothuis aanschuift bij
de
vertrouwenscommissie
vindt Modderman het top-

punt. Hij heeft brieven gestuurd aan het college, voormalig minister Guusje ter
Horst, commissaris van de koningin Max van den Berg en de
Tweede Kamer.
Van den Berg vindt dat Modderman geen punt heeft. De
communistische
politicus
weet zich gesteund door Elzinga.
"Ze denken dat ik iets uit de
duim zuig. Karel Kötz (GroenLinks) zwaaide nog met de opvatting van Van den Berg. Toen
heb ik hem verteld dat de commissaris er ook helemaal naast
zit."
Burgemeester Martin Zijlstra kent Moddermans kritiek.
Hij wil niet reageren. Ook het
standpunt van Elzinga kent
hij.
"Elzinga moet zich niet met
Oldambt bemoeien. Wij zijn
hier de bestuurders en wij zullen de raad in april een voorstel doen."

