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College schiet terug met losse flodders
Het is goed dat we vorige maand hebben gedemonstreerd tegen het besluit om
de behandeling van het rapport Berenschot uit te stellen tot het college met zijn
eigen rapport zou komen.

Nou, dat rapport ligt er nu en is allerminst onafhankelijk of zelfkritisch. Een
oratio pro domo! In plaats van afstand nemen tot het beleid en serieus
verbeteringen te overwegen, wordt een anti-Berenschot-schrift gepresenteerd.
Zo probeert het college zijn straatje schoon te vegen. 
Alleen, daarin schiet het zijn doel voorbij. Nu moeten toch zelfs de meest
geharnaste steunpilaren van de macht in de gemeenteraad wel inzien dat ze
worden misleid door het Grondbedrijf, dat hier de pen voert.

Leugens en bedrog in het rapport van het Collegeonderzoek.
In het coalitie-akkoord staat de aankondiging van onafhankelijk onderzoek over
de toekomst van de Amsterdamse erfpacht. In de raadsvoordracht staat de
stapsgewijze ontmanteling van dit voornemen goed opgesomd. Via een Advies
Commissie Toekomst Erfpachtstelsel die er nooit ie gekomen naar intern
onderzoek door Grond en Ontwikkeling met ‘gebruik making van externe
partijen’, lees: misbruik maken, want met de inbreng van die geïnterviewden
wordt hoegenaamd niets gedaan. Temidden van een enorme veelheid van
woorden en bijeengeraapte argumenten is de meeste redelijke zelfkritiek ten
onder gegaan. In tegendeel neemt het college-rapport zijn toevlucht tot een
groot aantal leugens, drogredenen en enormiteiten. De weinige quasi-
toezeggingen stellen weinig voor. Het rapport maakt nu zelfs duidelijk dat de
gemeente niet van plan is de parameters achter de BSQ openbaar te maken,
terwijl dit haar juridische plicht is!

Te hopen valt dat een gemeenteraad die nog een beetje zelfbewustzijn over
heeft, hier doorheen weet te prikken. Hier vindt u een bloemlezing van de 40
meest ergerlijke uitspraken die uit dit rapport zijn opgediept. 

Op 19 januari staat dit rapport naast het raadsonderzoek Berenschot op de
agenda in de raadscommissie RO, maar als het aan ons ligt kan het onderwerp
beter over de verkiezingen heen getild worden, want van dit college hoeven we
niets te verwachten. 
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