
Commissie stiekem
D

aar was het dan deze
week.Voorzichtig, maar
toch.

Wat er was? De eerste kri-
tiek van raadsleden op het
veranderingsproces binnen
de gemeente. Een geheugen-
steun: Na een vernietigend
rapport over de affaire Hor-
tusbuurt en de miljoenen-
dans op het Europapark,
kwam de boodschap ook bij
het gemeentebestuur bin-
nen: De dienst ruimtelijke
ordening maakt in Gronin-
gen meer krom dan de beste
wethouder
ter wereld
recht kan
praten.

Dus moest
er verande-
ring komen.
De manier
van communiceren moest
veranderen, de manier van
omgaan met elkaar moest
veranderen. Er werd gespro-
ken over een veranderagen-
da en er moest een verander-
manager komen.

Die manager is er alweer
een tijdje, maar wat de goede
man doet? Hij kan het ook
niet vertellen, want hij mag
niet met de pers praten. Dat
is dan weer niet veranderd.

Naast dit alles moest de
gemeenteraad zelf natuurlijk
ook wat. De komst van een
commissie verandering, cul-
tuurverandering heet het
officieel, was schier onver-
mijdelijk. Die commissie
vergaderde deze week weer
eens. In beslotenheid, van-
zelf. De commissie acteert
dusdanig achter de schermen
dat er raadsleden die zijn die
cynisch spreken over de com-
missie stiekem. Logisch dus
dat Jan Seton (CDA) opmerkt
dat hij maar bitter weinig
van de verandering merkt en
dat Geert Spieker (Stadspar-
tij) voornamelijk schampert
over de ’verandering’. 

Misschien verandert er wel
wat, maar een open bolwerk
is de gemeente Groningen
allerminst. Dat weten ook de
leden van de vertrouwens-
commissie die aan de slag
gaan met de nieuwe burge-
meester. Die zijn bijkans
geïntimideerd met de drei-
ging van strafrechterlijke
vervolging als ze per ongeluk
de mond voorbijpraten over
de procedure of, erger nog,
kandidaten. Geen van hen
zal dan ook de naam Ella
Vogelaar laten vallen. 

Wie weet is
het een idee de
luiken op het
stadhuis maar
helemaal te
sluiten. 

Afgelopen
woensdag

waren er twee wél toeganke-
lijke raadscommissievergade-
ringen. ’s Middags werd ruim
een uur van de vergaderduur
besteed aan het bestuur van
de nieuwe wijk Meerstad.
Geen sexy onderwerp en de
discussie was er dan ook
naar: cryptisch is de vriende-
lijkste omschrijving, terwijl
er toch even een tekort van
62 miljoen moest worden
weggewerkt.

’s Avonds duurde het dik
drie kwartier voordat de
vergadertijgers überhaupt
toe waren aan de inhoud.
Toverwoord in het subtropi-
sche gemeentelijke vergader-
zaaltje was gedurende die
drie kwartier ’de lta’. Dat is
een afkorting voor de lange
termijnagenda, maar dat zal
de argeloze burger op de
tribune zijn ontgaan. Die
haakte af bij de derde lta.

Beide vergaderingen wer-
den rechtstreeks uitgezon-
den op internet. Daar had de
gemeente vooraf geen rucht-
baarheid aan gegeven. 

Misschien maar goed ook.
Richold Brandsma

Toverwoord in
het vergaderzaaltje

was de lta


