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Uit de Raad

Wethouder De Wilde in opspraak?

De toespraak van Wim van Gammeren,
inzake de aankoop van een nieuwe woning
door wethouder de Wilde. Hieronder een
samenvattend verslag:

Er wordt gesteld dat de SP de wethouder wil
beschadigen. Wim wijst de Raad erop dat men
zou moeten weten dat dit niet de stijl is van de
SP. Voorts zet hij uiteen hoe het besluit om de
zaak in de openbaarheid te brengen tot stand
gekomen is; na zorgvuldige aflrveging! Waarbij
het willen voorkomen van achterkamertjes
politiek, een belangrijke rolspeelde. Wij (SP)
willen geen besloten vergadering, maar een
openbare discussie of het gedrag van
wethouder De Wilde naar de mening van de
raad wel, of niet kan. Daarom is ook de pers
geïnformeerd.

Veel vragen
Namens ile fraktie stelde Wim o.a. de
volgende vragen:
-Waarom heeft het college de raad niet
geïnformeerd over deze bijzondere aankoop?
-Waarom is de Raad niet geïnformeerd over de
werkelijke reden van de wisseling van de
portefeuille Groen Blauwe Structuur tussen De
Wilde en Jonkman?
-Wat is het oordeel van de andere frakties over
een dergelijke onderhandse aankoop?

De feiten.
* Wethouder De Wilde was van maart2OO2tlm
januari 2004 o.a. wethouder Groen - Blauwe
Structuur en Financiën.
* Op 19 december 2003 kocht wethouder De
Wilde privé opstallen van Stichting Het
Utrechtse Landschap, en verkreeg hij meer
dan 8000m2 grond in erfpacht.
* De opstallen werden onderhands gekocht en
de erfpacht werd onderhands verstrekt zonder
dat één en ander openbaar in de verkoop is
geweest.
* Voór, tijdens en na de privé aankoop was
wethouder De Wilde, als mandaatdrager en
politiek verantwoordelijke betrokken bij
zakelijke contacten, namens de gemeente
Amersfoort, met de Stichting Het Utrechtse
Landschap. (pro.lect Hart van de Heuvelrug,
De Wieken, Birkhoven Bokkeduinen, ook hier
spelen financiële belangen.)

Het college en de andere partijen werden
uitgedaagd hun mening te geven: is dit
bevoordeling en vriendjespolitiek of nlet?

De mening van de SP is:
* Dat, De Wilde voortaan in zijn contacten met
St. Het Utrechtse Landschap niet meer die
onafhankelijkheid bezit die vereist is voor een
wethouder.
* Dat wethouder De Wilde met zijn staat van
dienst, en in het kader van de integriteit van
bestuurders niet had moeten ingaan op een
onderhandse verkoop.
" Er zeker iets mis is met onderhandse aan-
koop.
* De wethouder door zijn contacten met St.Het
Utrechtse Landschap is bevoordeeld t.o.v.
andere burgers, doordat een en ander niet in

de openbaarheid kwam.
* Hier sprake is van bevoordeling en vriendjes-
politiek.
* ln de brief van B en W staat vermeld dat
wethouder De Wilde de taxatiewaarde geheel
heeft betaald. Dit is niet juist, de wethouder
heeft 10.000 euro minder betaald dan de
taxatie van St. Het Utrechtse Landschap.
* Dat, omdat het pand niet in het openbaar is
verkocht, de werkelijke marktwaarde nooit zal
kunnen worden vastgesteld, en daarmee
zullen we dus nooit weten of het te goedkoop
is gekocht.

De afloop..........
De fractieleden van de SP stelden voor een
onderzoekscommissie in te stellen die de alle
vragen rondom deze aankoop en de
integriteitsaspecten nader ondezoekt.
ln de raad werd dit voorstel - tot grote
teleurstelling van de SP - alleen gesteund
door de oppositiepartijen.
Tot een goede discussie is het in de raad
nauwelijks gekomen. De onderhandse
huisaankoop werd zelfs vergeleken met de
aankoop van een bloesje bijZeeman. Dit is
namelijk ook een onderhandse transactie!
Verder werd ook heel veel gepraat over de
gevolgde procedure: de burgemeester was
niet ingeseind door de SP.
Al met al schaarden de collegepartijen zich als
één man achter De Wilde.
"Niet goed voor de democratie", zei een
toehoorder op de publieke tribune na afloop.



Midland Parc camping

Leefbaar Amersfoort en SP hebben in de raad
voorgesteld om het college te verzoeken, de
aanvraag voor een centrumvoorziening op het
Midland Parc (artikel 19 procedure) uitte
stellen totdat de eigenaar van dit
bungalowpark zich serieus inspant om een
campingvoorziening tbv. tenten en caravans te
exploiteren. Dat het met de camping slecht
gesteld is, vond iedereen in de raad. Maar het
SP-initiatief om Midland Park op deze wijze tot
opknappen te dwingen, werd niet gesteund.
Contact: Wim van Gammeren, te[.4612003

Actienieuws.

Huuractie

ln Buurthuis Het Klokhuis heeft de SP op
maandagavond 21 junijl. een avond
georganiseerd, waarop zoveel mogelijk
mensen geholpen werden met indienen van
klachten over achterstallig onderhoud van, met
name mensen uit de wijk Schuilen-burg. Een
concept bezwaarbrief aan SCW, waarop men
alleen eigen naam, adres, de soort klacht en
de plaats van de klacht moest in te vullen, was
ter plaatse. De opkomst was een succes. Na
de vakantie gaat de SP in gesprek met de
SCW over de aanpak van de problemen!
Contact: Bets Beltman, te|4622907

Attentie.

Volgende maand géén SP Amersfoort nieuws.
Dit ivm vakanties. ln het septemberexemplaar
nieuws over de Algemene Ledenvergadering,
misschien vast iets om over na te denken, heel
relaxed in de vakantie?

lnlegvelcontact Nel Groenendijk,
makire@tomaatnet.nl

Bosbad

Sinds woensdag 30 juni, kan iedereen weer
heerlijk recreëren in het Bosbad.
Wethouder Brink opende door een pistoolschot
af te vuren, waarna een lange rij jongens en
meisjes het water van het verrassend mooi
gerenoveerde bad, indook.

Nieuw entreeplein, nieuwe aanplant, nieuwe
f ietsenstall ing en n ieuwe speeltoestellen, zijn
er naast de noodzakelijke (en mooie) ver-
andering van het bad en pomplfiltersysteem,
gekomen. Ondanks tegenslag door o.a.
vandalisme is de klus geklaard in een tijds-
bestek van 9 maanden.
Contact: Rikus Maning, 4808632


