
 

Reactie CDA op de vragen van De Meerpeen. 

 

 

1.  

Waarom heeft de raad gekozen voor een motie van treurnis en niet voor een motie van 

afkeuring?  Daar de laatste meer recht gedaan zou hebben aan de gevoelens zoals deze door de 

burgers naar voren zijn gebracht. 

 

Een motie van treurnis is een waarschuwing naar aanleiding van bijvoorbeeld een uitspraak, een stevig 

instrument en naar onze mening proportioneel. Zoals u in de verklaring heeft kunnen lezen is het incident 

voor de raad geen dwingende reden om het vertrouwen in burgemeester Nawijn op te zeggen. Bij dat 

oordeel is het functioneren van de burgemeester in zijn geheel betrokken. 

  

2. 

In het persbericht wordt gesproken dat de meerderheid van de raad heeft besloten dat er geen 

dwingende redenen zijn om de burgemeester weg te sturen. Om de transparantie 

richting de burgers en dus de kiezers helder te houden de volgende vraag: 

 

Was uw fractie van mening dat de motie van treurnis voldoende was voor dit incident? Of anders 

geformuleerd behoort uw fractie tot de meerderheid binnen de raad die het eens is met het 

voorliggende besluit? 

 

De verklaring is namens de gemeenteraad verzonden en dus ook namens de fractie van het CDA. 

 

3.  

De uitspraken van de burgemeester stralen ook negatief af op de raad valt te lezen in het 

persbericht. Daarbij refereert het persbericht aan de kernwaarden van de gemeente Hollands Kroon. 

Respect is één van deze kernwaarden. Hoe denkt u het negatieve beeld dat de afgelopen week is 

ontstaan ten opzichte van de politiek in Hollands Kroon te kunnen veranderen? 

 

De burgemeester heeft persoonlijk zijn excuses aangeboden, de raad heeft een verklaring gepubliceerd en 

zal deze bekrachtigen met een motie van treurnis. 

De kernwaarden van Hollands Kroon zijn en blijven uitgangspunt voor en van het handelen van de 
gemeente. 

  

 

4. Vindt u als fractievoorzitter dat de motie van treurnis hieraan een bijdrage levert? 

 

Ja. Ik verwijs graag naar de verklaring en de beantwoording van vraag 1. 

5. Denkt u dat de motie van treurnis gevolgen zal hebben voor het functioneren van de 

burgemeester? 

 

Wat ons betreft staat er hiermee een streep onder het incident en zal iedereen zich weer volledig gaan 

inzetten voor de inwoners van onze prachtige gemeente. 

 

6. En praktisch gezien; kan de burgemeester, die de kwestie aan de Planetenlaan in zijn portefeuille 

heeft, de werkzaamheden aan dit dossier wat uw fractie betreft nog voortzetten? 

 

Dit is aan het college c.q. de burgemeester om te beoordelen. 



 

 

 


