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GEDRAG D66 trekt motie van afkeuring in

Govers belooft in
raad beterschap
door Eric van Dorst
STEIN – Het Stiense raadslid Harry
Govers gaat zijn toon aan het adres
van raads- en collegeleden matigen.
Dat beloofde hij plechtig tijdens de
raadsvergadering donderdagavond.
Govers voorkwam daarmee dat tegen hem een motie van afkeuring
van Frans van der Avert. werd aangenomen. De D66’er vroeg de raad
‘diepe afkeuring’ uit te spreken
over Govers’ houding, gedrag en
taalgebruik in de hoedanigheid van
politicus en raadslid, in en buiten
de raad van Stein. Van der Avert
hield de raad voor dat Govers zijn
voorbeeldfunctie als raadslid negeerde, gemaakte afspraken tussen
fracties in de raad met voeten trad
en de sfeer daar negatief beïnvloedde. Govers wees in eerste termijn
deze kritiek af. Blijkbaar, redeneerde hij, wilde Van der Avert zijn eigen gedragsnormen aan hem opleggen. „Maar wie bepaalt wat maatschappelijk acceptabel is”, vroeg
Govers zich af. Ook daagde hij de
D66’er uit aan te geven wat precies
de voorbeeldfunctie van een raadslid inhield en welke afspraken hij

had genegeerd. „En ik zit hier niet
voor de sfeer maar voor de inhoud
van beleid”, was zijn verweer.
Dat laatste stond bij de andere
fracties niet ter discussie maar ze
namen wel duidelijk afstand van
Govers’ ruziënde gedrag en beledigende taal aan het adres van met
name DOS-politici. De andere oppositiefracties vonden een motie
van afkeuring echter een stap te
ver. „Ik praat vaak met Harry over
zijn gedrag”, verzekerde Graad Coumans. Van der Avert was daar niet
van onder de indruk, omdat hij er
geen enkel positief effect van waarnam. In een emotioneel betoog verweet Jack Meijers (CMB) Govers
met zijn beledigingen aan het adres
van anderen te balanceren op de
rand van wat strafrechtelijk gezien
mocht. „U heeft zo veel kwaliteiten, beperk u tot de inhoud”, hield
hij Govers voor.
Tijdens een schorsing verzochten de andere fractievoorzitters
hem eieren voor zijn geld te kiezen
en publiek beterschap te beloven.
Dat deed Govers. „Ik zal oprecht
mijn best doen”. Daarna trok Van
der Avert zijn motie in.

