
Zutphen, 28 december 2015 

 

Geacht lid,  

Van verschillende leden en verschillende stemmers hebben we reactie gehad op mijn brief over de 

benoeming van Hermans Eigenlijk allemaal met dezelfde strekking: ongelofelijk dat Clemens 

Cornielje deze benoeming deed en dat Loek Hermans deze benoeming aanvaardde. Te meer omdat 

zij midden in de samenleving staan en ervaren politici zijn. 

Wat was de rol van Harrij Hissink? 

Tegelijkertijd zijn er ook vragen over de rol van de fractie en van de fractievoorzitter. Vragen die we 

als bestuur volkomen begrijpen en die volkomen terecht zijn. 

De goed verstaander heeft aan de persberichten genoeg om het antwoord op deze vragen te weten. 

Daarnaast is het zo dat er in de laatste week een zeer intensief contact is geweest met de 

wethouder, de fractievoorzitter, de fractie en het bestuur. De rol van onze fractievoorzitter, Harrij 

Hissink, is de moeilijkste. Harrij zit in de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de nieuwe 

burgemeester en mag daarom niets zeggen. Het past bij zijn integriteit en 

verantwoordelijkheidsgevoel dat hij dit ook niet gedaan heeft. En dat maakt het voor hem extra 

moeilijk. 

Standpunt bestuur 

In mijn vorige mail heb ik duidelijk gemaakt hoe het bestuur (unaniem) over de benoeming dacht en 

denkt. Goed dat Loek Hermans zijn kandidatuur heeft ingetrokken. Daarbij wil ik benadrukken dat wij 

een bijzondere waardering hebben voor de manier waarop Harrij zijn rol als fractievoorzitter heeft 

ingevuld. En nee: wat hij gezegd heeft in die commissie kan en mag hij niet met ons delen. Hiervoor 

vraagt het bestuur je begrip.  

En hoe nu verder? 

Door alle reacties van leden en PvdA-stemmers is het meer dan duidelijk hoe onze achterban tegen 

dit soort dingen aankijkt. En daar worden we blij van. Je mag ervan overtuigd zijn dat Harrij als lid van 

de vertrouwenscommissie zijn uiterste best doet om onze mening goed te vertegenwoordigen.  

De verwachting is dat de vertrouwenscommissie nog ten minste 7 maanden verder moet met het 

werk.  

Heel hartelijk dank voor de vele reacties, het begrip en het vertrouwen dat wij voelen. 

Namens het bestuur, 

Richard van Gelder 

Voorzitter PvdA afdeling Zutphen - Warnsveld 


