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Een zege voor zwemmend
Stein. Een nederlaag voor
het aanzien van de politiek.
De wonderbaarlijke pirouette van de VVD Stein in het
dossier Steinerbos is een typisch staaltje van achterkamertjespolitiek.

D

e VVD spreekt dinsdag
krasse taal. Ze roept
krachtig het college in
Stein op om het exploitatieplan voor het Steinerbos, de
bouw van het nieuw zwembad in
het bijzonder, terug te trekken. De
partij heeft grote bedenkingen; gelooft niet dat het te verwachten
jaarlijks exploitatietekort van het
Steinerbos binnen het afgesproken
miljoen blijft. „Het rapport is geschreven op gissingen en aannames”, luidt de ongezouten kritiek.
Amper twee etmalen later is die
afkeuring verstomd. Sterker: de liberalen geloven ineens heilig dat „een
nieuw bad een wervende functie
kan hebben voor private investeerders in het Steinerbos”. Over gissingen en aannames gesproken.
Ongeloof kan soms lang duren.
Behalve in Stein. Het is niet voor
het eerst dat een partij als een kameleon van kleur verschiet.
Wat is er gebeurd? Waar ex-wethouder Graad Coumans (CMB)
achter de schermen vergeefs nog
een deal probeert te sluiten met
D66, wordt Peter Salden dinsdag
‘gekneed en gemasseerd’ door
raads- en collegeleden van DOS.
De VVD’er blijkt gevoelig voor de
argumenten; het lonkend perspectief ook voor toetreding tot de coalitie, een wethouderspost en een
extra ‘leerwerkplek’ in de raad. Het
hopeloos verdeelde CMB staat immers op het punt uit de coalitie te
stappen, waardoor een minderheidscoalitie dreigt.

Een nieuw bad; financieel een sprong in het diepe. foto Annemiek Mommers
In overleg wordt achter de coulissen een strategie bedacht om een
draai - ook richting eigen VVD-achterban - te rechtvaardigen. Salden
heeft als commissievoorzitter echter de pech dat collega Broersma
zijn nee-verhaal klaar heeft en vernietigende kritiek spuit: terugnemen die handel. Een krappe meerderheid (11-10) tégen dreigt.
Het college weet ondertussen beter. De VVD is minimaal verdeeld,
laten collegeleden na de commissievergadering weten. „Het komt donderdag allemaal goed. Wedden?”
laat de burgemeester zich ontvallen. Later die avond komt na druk
telefoonverkeer het verlossende
woord. De VVD is overstag en gaat

Woord vandaag
heeft morgen
geen betekenis
mee. In café De Put wordt door het
college en ambtenaren alvast stevig
op de eindzege geklonken.
Woensdag trekt Salden de eigen
achterban over de streep met een
mooi verhaal over mogelijke interesse van private investeerders
(VVD-stokpaardje). Om de geloofwaardigheid daarvan te versterken,
is voorafgaand aan de commissievergadering nog een lang verzwegen troefkaart getrokken. Ondernemers informeren de vergadering
over plannen voor de tennishal:
een combi van tennis en indoorsoccer. Hoewel de interesse al maanden lang bekend is bij het college,
wordt die pas op het meest tactische moment aan de (deels) onwe-

tende politici kenbaar gemaakt.
De raadsvergadering op donderdag heeft weinig meer om het lijf.
De kaarten zijn geschud. De bij tijd
en wijle pittige discussie is eigenlijk overbodig. Met de steun van de
VVD is er een 12-9 meerderheid en
wordt een even historisch als onomkeerbaar besluit genomen.
Puur vanuit het hart, niet echt
met verstand. Want zelfs de grootste optimist zal moeten toegeven
dat een plan dat opbrengsten maximaliseert, kosten minimaliseert en
zelfs deels elders in de begroting
wegzet, niet getuigt van realisme.
Het jaarlijks tekort van een miljoen
zal snel worden overschreden.
Maar dat is van latere zorg. College-missie geslaagd, dat is wat telt.
De politieke handel en wandel
in Stein is onnavolgbaar. Deals, afspraken in achterkamertjes, miraculeuze pirouettes. Het belang van de
poppetjes prevaleert nog te vaak boven dat van de Steinse burgers.
De PvdA sprak een jaar geleden,
nadat de coalitiedeur op slot leek,
over ‘arm Stein’. Een klein, slagvaardig college met niet meer dan vier
personen was het maximum. Enkele dagen later schoof de PvdA toch
aan als vijfde wiel. Het kan verkeren. Woorden van gisteren hebben
vandaag geen betekenis meer. VVD’
er Peter Salden noemde in diezelfde periode „vijf wethouders waanzin”. Maar nu het pluche lonkt...
Burgemeester Barske vergeleek
het Steinerbos de voorbije dagen
met een open zenuw die gevuld
moet worden. Als de tand maar
niet rot blijkt en er straks ook nog
een dure gouden kroon op moet.
Want dan kan men pas met recht
stellen: arm Stein!

