Tekst fractievoorzitter GemeenteBelangen Doetinchem, Patrick Moors, over uittreden
Henk Mourik
Beste raadsleden,
Nog geen jaar geleden kwam er, door het plotselinge overlijden van Ed de Rechteren, een zetel vrij
bij Gemeentebelangen Doetinchem. In 2013 heb ik samen met Ed de partij opgericht. Zijn overlijden
was een schok voor ons allen en daarop volgde een zware periode voor ons.
Er was nu iemand nodig die veel inzet voor de fractie zou kunnen geven. De keuze was gevallen op
Henk Mourik, ondanks dat Henk niet als eerste in lijn stond voor de opvolging. Henk wilde deze
uitdaging graag aan gaan. Ik kan me zijn woorden nog herinneren: “Dit ga ik voor Ed doen”.
Nu, nog geen 8 maanden later met daarin maar liefst twee recesperiodes, besluit hij om uit de partij
te stappen. Hij zou zich niet kunnen vinden in hetgeen waar wij voor staan. Dit is voor ons niet te
begrijpen! Immers de koers van Gemeentebelangen Doetinchem is nog steeds hetzelfde gebleven.
Deze koers is mede de reden geweest voor Henk om zich van het begin af aan bij de partij aan te
sluiten en diezelfde koers was hem ook duidelijk toen hij nog geen driekwart jaar geleden de
raadsfunctie aanvaarde.
Dan is uit de fractie stappen voor ons nog niet zozeer het probleem. Het meenemen van de zetel wel.
Het heeft ons dan ook zeer verbaasd dat Henk deze zetel niet aan Gemeentebelangen Doetinchem
liet, maar deze naar een andere partij meeneemt en zich aansluit bij de VVD.
De partij waar Ed ruim 3 jaar geleden is weggegaan. Natuurlijk is dit wettelijk geoorloofd, maar
volgens de normen en waarden van onze partij onacceptabel.
Hebben wij het hier dan over een dubbelmoraal? Nee! Ed heeft zich destijds afgesplitst om zijn eigen
koers te gaan varen. Die koers is beloond door de kiezer met een tweetal zetels. Wij zullen ons door
de ontstane situatie en het zetelverlies niet uit het veld laten slaan. Als Gemeentebelangen
Doetinchem zullen wij dan ook doorgaan waar wij mee bezig waren en de mensen niet teleurstellen
die op ons hebben gestemd.

Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting van Gemeentebelangen
Doetinchem:
Gemeentebelangen Doetinchem
Thiemo de Lange
Telefoon: 06-19202635
E-mail: communicatie@gemeentebelangendoetinchem.nl

