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$Tflld Vier ledenvertrouwenscommissie
herbenoeming
burgemeester
vinden dat 'loslippige'collegaGoverste ver is gegaa

Aangifteschenden
geheimhoudi
stElN- f i€r leden uit de r,€rtloÈ
w,ênscommissie betÍeffedde de
herbenoemitrgmn d€ burgemeester in Stein dmD aangifte tegen
nàdslid Harry coveÍs. Zii menen
det hii de geheimhoudingsplicht
heeft geschond€nFrans van deÍ Avert (D66), Perer
Claessen(DOS),GraadCoumens
(CMB)en PeterSalden(WD) vinden dat zij eensignaalmoetenafgeven en hopen dat het openbaarmi
nisr€riede zaakzal oppakken.,,wi,

hebben eÍnstige bedenkingen en
vinden dat Harry GoversdooÍ inzicht te geven in ziin stemgÊdng
en opvatdngeÍ! niet aueen onbe
hoorliik bestuudijk handel! maar
ons ook te kijk zet.Willen wii onszelfserieusnemeD dan moerenwe
d€zestapzetten,"
tlarry covers,van de gelijknamige eenmansfracriein Stein, is zich
van g€en kwààd bewust. ,,Mis
schien heb ik de grenzen opgezochl maar ik ben eerlijk. Ik heb
trouwens geen wood Daarbuiten
g€bncht over hetgeen in de vertrouwenscommissieis gezegd.In

een openbare veÍgedering is geHet vienal heeft ook gouvemeur
meld dat de burgemeestermet de Léon Fdssenvenrouwelijk gecongÍootst mogelijke meerderheid is sulteerd.Wat hij hen heeft geantheÍbenoemd.Ik heb er, zoaii ook woor4 houdenze binnenskamers.
reedslang daarvoot nooit een geTwee andere leden r"n de verheim van gemaalt dat ik die Eouweffcommissie,losé Ie (PvdA)
tteinst mogeliikeminderheidben." en Piet Claessen(CDA) ondersteuGoveÍsgêetenàD uit dat hij ,,vol- nen de actiel?n hun coll€ga'sniec
ledig legaal en binnen de spelre- ,,Strikt formeel en puur iuridisó
gels" heeft geopereerd.Enkele le- zit GoveÍseÍ misschienneast",z€gden \,"n de vertrouw€Dscommissie gen z€. ,,Maarhij heeíi al zo !àak
bewerenhet tegendeelen doen aan' g€roependat hij de herbenoeming
gift€. ,,Wii wilen geenwijbrief ge- van burgemeesteÍBarskeniet zou'
ven. Dit soort kwestieskun je niet steuneÍ! dat h€t geennieuws meeÍ
lat€n liggen.De aangifteis voor ons is. ln HeeÍlen zijn door lekken bij
meteeneensoort toetsingskadeÍ'
de burgeme€Éterbenoeming
veeler-

tlK fOS€RtËfST3ooobezoekers
brullen in Weizenpaviljoenmeeop de hits van BoneyM

geredingengebeud."
l,ekken uit vertrouwer$commis
siesis meer regeldan uitzondering
en heeft allestÊ makenmet hoe de
pÍocedurein elkaarzit. Vaakis nier
te aàterhalen wie gelekt'heefLIn
dit Steinsege!àl is dat wel glashel
der Iedereendie toetreedr ror de
veÍtrouwenscommissie,he€ft een
zwrgplicht van 75 taar M€t vroegtijdige loslippigheid dskeÍen commissieledeneenboeteofeen gevan
genísstraf
Gov€nzegt,ook indien hij schuldig wordt bevonderrzijn raadszer€
nirnmer te zullen opgeven.

*gN 3*5eH

Pubercopgepak
nawinkeldiefsta
doo. oÍ2. v.nl.ggsrysr

t{lElrwst lrTlDENEOSCH
- BeveiligingsmedeweÍkeÍs
\,"n €€n waren' huis aan de Schapenmarktin Den
Bo6chhebb-eq

