Afkeuring
Natuurlijk haalde die motie van afkeuring aan het adres van wethouder Lorjé het niet.
De ijzeren vuist van de fractiediscipline verduistert al jaren het zicht van de bentgenoten op de
waarheid, die soms wel eens bitter en hard kan zijn, maar ja, dan blijft het natuurlijk nog altijd
de waarheid.
De onverwachte, bijzondere moed van PvdA raadslid Ben Steenvoorden dient geprezen. Hij
stemde voor de motie, omdat hij eindelijk ook het gedraai en gelieg van de wethouder zat was
en daar nu luid en duidelijk voor uit wilde komen. Ik weet niet of hij hiermee zijn positie op
het spel zet, in ieder geval duikt hij onder het wezenloze geleuter van zijn fractie-voorzitter
door en voor de publieke tribune is dat een hele verademing.
Wethouder Lorjé, blijkbaar toch nogal in het nauw gedreven, haalde een laffe truc uit. Hij
verschool zich achter de frêle rug van collega Nelleke Schenkkan. Ze hadden alles immers
samen gedaan.De SV ’s-Graveland zat in beider portefeuilles.
• Maar wie trok de zaak namens de gemeente?
• Wie debatteerde met de raad over dit onderwerp.
• Wie was aanwezig bij de talloze besprekingen en vergaderingen.
• Wie kortom moest hierop aangesproken worden.
Wethouder Lorjé en niemand anders.
Het is mij onduidelijk waarom een kwalijke actie van de wethouder zo lang met de mantel der
liefde is bedekt.
Uitgewerkte tekeningen van architect Ponsen voor een kleedruimte, vervaardigd in
opdracht van de voetbalclub, heeft hij zich ondanks een uitdrukkelijk verbod van de SV
‘s-Graveland toegeëigend en op een achternamiddag aan bouwbedrijf Schippers ter hand
gesteld. Die op grond van deze op dubieuze gronden verkregen tekeningen een nogal
aanvechtbare lage prijsopgave verstrekte.
Is dat handelen van de wethouder moreel verwerpelijk? Ja, dat is het. Is het strafbaar? Naar
alle waarschijnlijkheid wel, maar als niemand de kat de bel aanbindt, zal ook dit wel weer met
een sisser aflopen. Met dit soort mensen krijg je dus te maken als je zaken doet met de
gemeente Wijdemeren.
Leugen en bedrog in de raad, een gefrustreerde voetbalclub, bemiddelaars die zomaar worden
afgedankt en in een woedende bui naar huis fietsen, in deze poel van ellende zeggen sommige
raadsleden dan dat “de voetbalclub de enige constante factor in het drama is.”
Dat is een misselijke, op niets gebaseerde beschuldiging. Ze moesten hun ogen uit hun kop
schamen en je moet je afvragen wat de waarde van hun oordeel is over zaken die minder in de
publiciteit komen.
Wat rest is: een ongelofelijk slecht, aan alle kanten rammelend initiatiefvoorstel van de
zogenaamde coalitie (min Steenvoorden dus).
Ik zou niet verbaasd zijn als het bestuur van ‘s-Graveland het bijltje erbij neergooit en tot al
die betweters zegt: “Bekijk ’t maar!”
Putter

