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Motie van wantrouwen 

 
 
 
 
De raad van de gemeente Dongeradeel, 
in vergadering bijeen op 30 april 2015, 
 
 
Gehoord hebbende de beraadslagingen bij punt 11. ‘Dekking nadeel als gevolg van niet-verkopen van 
de aandelen Omrin’, 
 
constateert 
- dat de raad onjuist en onvolledig is geïnformeerd bij het besluit van 5 jaar geleden om de 

aandelen van Omrin te verkopen en een andere afvalverwerker te zoeken; 
 

- dat de toenmalige argumenten nog steeds opgeld doen; 

 
- dat nu andere argumenten toegevoegd worden om te beargumenteren dat de aandelen juist 

niet verkocht moeten worden en dat de gemeente bij Omrin moet blijven als afvalverwerker; 

 
- dat die ‘nieuwe’ argumenten ook toen al bekend waren; 
 
- dat de wethouder de raad bij de vaststelling van het afvalstoffenbeleidsplan 2012-2017 niet 

heeft geïnformeerd over het feit dat dit plan op punten in strijd is met het eerdere besluit om bij 
Omrin te vertrekken, zoals zij nu als argument gebruikt; 

 
- dat de raad, met het eenzijdige rapport van De Jonge Milieu Advies, onvolledig is geïnformeerd 

t.a.v. het voorgenomen besluit om de aandelen niet te verkopen en bij Omrin te blijven als 
afvalverwerker; 

 
- dat de raad door de wethouder niet is geïnformeerd toen zij begin 2014 heeft besloten om voor 

het eerst de aandelen niet te koop aan te bieden; 

 
- dat de raad daarvan pas in november 2014 op de hoogte is gebracht; 

 
- dat de raad door de wethouder niet is geïnformeerd over het voornemen om de aandelen niet te 

verkopen ten tijde van de begrotingsvergadering van 30 oktober 2014, terwijl dit ook toen al 
bekend was; 

 



- dat er toen fors bezuinigd moest worden en dat het nadeel van € 500.000,- zwaar drukt op de 
huidige begroting; 

 
 
overweegt 
- dat de wethouder met het onjuist, onvolledig en niet tijdig informeren van de raad haar 

geloofwaardigheid heeft verloren; 
 

- dat er geen vertrouwen bestaat dat zij op juiste wijze verdere uitvoering zal geven aan dit dossier 
en haar portefeuilles; 

 
 
spreekt uit 
het vertrouwen in de portefeuillehouder, wethouder mevr. De Graaf, te hebben verloren. 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Algemeen Belang Dongeradeel 
VVD Dongeradeel 
PvdA Dongeradeel 
Dongeradeel Sociaal 
 
 
Deze motie is in de raadsvergadering van 30 april 2015 verworpen met zes stemmen voor (ABD, 
Dongeradeel Sociaal, PvdA en VVD) en 12 stemmen tegen (CDA, FNP, ChristenUnie). 
 
De griffier, 

 
A.J. Folbert  


