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Onderwijsrapport kraakt alweer de bestuurscultuur
ACHTERGROND
CULTUUR STADHUIS

3 Vijf jaar na ’cultuur-
verandering’: bestuurs-
cultuur blijft onder vuur

"Eigenlijk", zegt

Door Maaike Borst
Groningen "Eigenlijk", zegt

GroenLinks-raadslid Benni

Leemhuis, "had ik hier zes wet-

houders verwacht." De raads-

commissie cultuurverandering

vergadert voor het eerst sinds de

bestuurscrisis in het stadhuis.

Het is een paar uur voor de pre-

sentatie van het vernietigende

rapport over de verzelfstandi-

ging van het onderwijs.

Dat rapport, zegt ook voorzit-

ter Rosita van Gijlswijk van de

onderzoekscommissie, doet wel

erg sterk denken aan de Europa-

parkaffaire van vijf jaar geleden.

Weer is de gemeenteraad te laat

op de hoogte, weer krijgt de raad

onvolledige informatie van het

college. Toen ging het over een

overschrijding van 14 miljoen,

dit keer blijkt de stad nog ruim

11miljoen te moeten nabetalen.

Na de Europaparkaffaire is die

commissie cultuurverandering

opgetuigd. Hetmoest en zou an-

ders. Europapark-onderzoeker

Andersson constateerde groot

onderling wantrouwen in het

stadhuis. Onacceptabel.

Vijf jaar later barst de bom op

het stadhuis. Het college valt

formeel over de tram, maar de

raad mort over arrogantie, auto-

ritaire bestuursstijl,machtspoli-

tiek, gebrek aan respect. Verken-

ner Henri Kruithof heeft het

over ’flink wat wantrouwen’. Is

er dan niets veranderd?

Het onderwijsrapport geeft

antwoordopdie vraag: er is in ie-

der geval niet genoeg veranderd.

De gemeenteraad is stelselmatig

gepasseerd en niet serieus geno-

men. De eerste wethouder, José

van Schie, jaste de verzelfstandi-

ging er te snel doorheen, omdat

ze die voor haar afscheid vol-

tooid wilde hebben en nam kri-

tische vragen niet serieus. De

tweede wethouder, Elly Pastoor,

informeerde de raad onvolledig

en te laat over het conflict met

het nieuwe zelfstandige school-

bestuur O2G2.

De raad heeft het nakijken.

Raadslid Jan Spakman (PvdA)

verwijt dat niet alleen de wet-

houders. "Ook ambtenaren heb-

ben belangen en posities." Wet-

houder Pastoor was net aange-

treden toen het conflict met

O2G2 aan het licht kwam. Spak-

man: "Sturing van informatie

door de organisatie is een be-

langrijk knelpunt."

Weer klinkt de noodkreet: het

moet anders! In het nieuwe co-

alitieakkoord is ’openheid, eer-

lijkheid en transparantie’ het de-

vies. Alle zes wethouders heb-

ben ’cultuurverandering’ in hun

portefeuille.

Maar die zes wethouders zit-

ten dus niet allemaal bij de com-

missie cultuurverandering, zo-

als Leemhuis verwachtte. Alleen

Dig Istha schuift als extra wet-

houder aan. Ook de raad zelf

zorgt niet voor vuurwerk, na de

hete herfst waarin de verziekte

Groningse bestuurscultuur lan-

delijk nieuws was. De partijen

doen plichtmatige verzoekjes

over respect, eerlijkheid en mo-

ties uitvoeren.

WimMoes (PvdA) legt de vin-

ger op de zere plek. "Die cultuur-

verandering klinkt allemaal een

beetje als een afsprakenlijstje.

Hoe komt die ziel er nou in?"
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