
Vrijdag 25 december 2015 

 

Geacht lid, 

Loek Hermans wordt onze waarnemend burgemeester. Over deze benoeming wordt veel gesproken 

en gemaild. Het bestuur hecht er aan kort haar mening over deze benoeming te geven. 

Drie keer foute keuze  

1. Wij begrijpen niet dat besmet politicus als Loek Hermans op dit moment in aanmerking komt 

voor deze publieke functie. Immers hij ligt nog onder vuur vanwege het failliet gaan van Meavita, 

waarvoor hij mede verantwoordelijk is.  

2. Als afdelingsbestuur van de PvdA snappen wij de keuze niet van de commissaris van de koning, 

Clemens Cornielje. Hoe kan het zijn dat juist Loek Hermans wordt voorgedragen? Wat zijn 

daarvan de redenen? Natuurlijk is Loek Hermans een politicus met veel bestuurservaring. Maar 

voor Zutphen is het beter als er rust komt en de vraag is of dat zo wordt bereikt. 

3. In Nederland heerst nog steeds veel wantrouwen tegen de politiek en de politici. Of dit helemaal 

terecht is, doet nu niet ter zake, het is een feit. De vraag is of onze burgers deze benoeming 

begrijpen, want het getuigt wat van oud denken. En daar willen we nu juist vanaf. In plaats van 

deze kans gegrepen, beslist Clemens Cornielje anders. Wij vinden dit een gemiste kans. 

Procedure 

De procedure voor de benoeming is formeel misschien juist verlopen, maar juist ervaren bestuurders 

als Cornielje en Hermans hadden dit niet moeten willen. Niet in een willekeurige gemeente in 

Nederland en zeker niet in Zutphen. Alleen onze fractievoorzitter heeft zijn invloed uit kunnen 

oefenen, maar meer dan invloed was dit niet omdat Clemens Cornielje hierin beslist. 

Voor de PvdA geldt dat wij er alert op zijn te zorgen dat de uitvoering van het coalitieakkoord 

doorgaat en dat onze wethouder Annelies de Jonge, de ruimte houdt die ze nodig heeft om haar 

beleid te kunnen uitvoeren. Daarbij steunen wij als bestuur de wethouder en de fractieleden. 

Als je nog vragen hebt, bel ons, mail ons (zie onze site),  

namens het bestuur, 

Richard van Gelder 

Voorzitter PvdA afdeling Zutphen - Warnsveld 

 

 


