Maatregelen burger Richard de Jong
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Voorzitter, leden van de raad
De fractie van de SVP heeft geprobeerd dit punt van de agenda te halen, omdat dit in
onze visie niet tot de taken van een gemeenteraad hoort. Een raad hoort te sturen op
hoofdlijnen over zakelijke dossiers en zich niet bezig te houden met oorlogje voeren met
een burger.
Wij pleiten nog steeds voor een interne oplossing, maar deze wens is aan dovemans oren
besteed. Dit voorstel lost niets op, omdat het hier eerder gaat om burgertje pesten en
baasje spelen in plaats van dat de vrede wordt getekend.
De raad minacht bovendien de uitspraak van de rechter in hoger beroep over het al of
niet beledigende karakter van de woordkeus van de burger. De burger is vrijgesproken
en mag zich op zijn eigen wijze uitdrukken in het politieke debat volgens de rechter.
Hiermee hebben de gemandateerden Wim de Jong en ik toch gelijk gekregen. Met de
uitspraak van de rechter stond de raad al in haar hemd, maar met het stug vasthouden
aan deze maatregelen blijft zij in haar hemd staan.
Voorzitter, wij stelden eerder al in de commissie dat dit stuk niet rijp is voor bespreking
in de raad. Dit voorstel is wel rijp voor vernietiging door de Kroon. De fractie van de SVP
zal dit voorstel, als de raad het straks heeft aangenomen, dan ook doorsturen naar de
Minister van Binnenlandse zaken om het te laten vernietigen, omdat het ingaat tegen
artikel 1 van de grondwet. Het tast de fundamenten van de democratische rechtsstaat
aan. De SVP wil graag de grondwet blijven respecteren.
( Artikel 1 van de Grondwet is het eerste artikel in het hoofdstuk van de grondrechten.
Het artikel verwoordt het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie. De tekst van
het artikel luidt als volgt:
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of
op welke grond dan ook, is niet toegestaan.")
Onlangs werd het volledig 100% mens zijn van een collega raadslid, Wiebe de Boer,
aangetast door de raad. Nu wordt met deze Middeleeuwse maatregelen het mens zijn
van een burger aangetast. Het begint er op te lijken dat er straks twee soorten burgers
in onze gemeente komen, waarbij de ene soort meer rechten heeft dan de ander.
En straks gaan we weer in gebed en zal er weer om een zegen worden gevraagd over de
besluiten, welnu op dit voorstel rust geen zegen en ik zal dan ook niet meedoen met
deze ceremonie om mijn geweten schoon te houden. Bidden en danken doe ik straks wel
in mijn bedje…

