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Burgemeester Zuiderland ontbindt gemeenteraad
1 juni 2012 – De nieuwe burgemeester van Zuiderland, Emiel Lattanzio, heeft tijdens zijn
inauguratie de gemeenteraad ontbonden en verkiezingen uitgeschreven voor 5 september.
Deze onverwachte actie leidde in de hele gemeente, en ook daarbuiten, tot verbazing en
verontwaardiging, hoewel het één en ander volledig volgens de wet is.
Nieuw gekozen burgemeesters hebben het recht om de gemeenteraad te ontbinden en nieuwe
verkiezingen uit te schrijven. Het is echter niet heel gebruikelijk dat dit zo onverwacht gebeurt als nu
het geval is. In het verleden maakten burgemeesters van dit recht gebruik uit praktische
overwegingen, of om de verkiezingen van een gemeenteraad weer synchroon te laten lopen met de
gemeenteraadsverkiezingen in andere gemeenten.
Lattanzio noemde als voornaamste reden de fragiele coalitie die sinds 4 februari 2011 in
Zuiderland bestaat: een brede vijfpartijencoalitie van ROOS!, de PvG, VLSP, NCD en PU. Hoewel het
PSV wat stemmenaantal betreft de grootste partij is, kreeg het slechts 7 zetels van de 30. PSV en
ROOS! (ook 7 zetels) wilden wel met elkaar om de tafel, maar geen van de andere partijen wilde in
een coalitie waarin beide linkse partijen vertegenwoordigd zouden zijn.
Critici beschuldigen Lattanzio, zelf partijloos maar sympathiserend met liberale partijen als de PvG
en de LKP, er echter van de verkiezingen te hebben uitgeschreven in de hoop een eenvoudigere
raad aan te treffen om zijn bestuur te vergemakkelijken. Landelijk PSV-leider Mariëtte van der
Schaaf noemt de actie onverantwoord: ‘Een gemeenteraad is geen televisiekanaal waarvan je kunt
wegzappen als de programmering je niet bevalt; als alle burgemeesters de raad zouden ontbinden
op elk moment dat de uitdaging wat groter is, zouden we continu verkiezingen hebben.’ LKP-leider
Poul-Helge Espersen juicht Lattanzio’s daad juist toe: ‘Als een burgemeester vreest dat hij met een
bepaalde gemeenteraad niet kan werken, dan mag hij – zoals nu duidelijk in de wet staat – de raad
ontbinden en de inwoners van zijn gemeente vragen om hem een betere raad te geven. Die kiezen
vervolgens een nieuwe raad en daarna is het aan de burgemeester om te werken met wat er dan zit
of om af te treden als hem of haar dat niet lukt. Mij lijkt het beter om een zo goed mogelijk functionerende volksvertegenwoordiging te hebben, die gerichte besluiten kan nemen, dan twee instituten
die vier jaar lang stroef en wantrouwend om elkaar heen draaien.’

Kronenburg doet voorstel tegen doodstraf in ‘Jarjana’
21 mei 2012 – De Kronenburgse regering zal op de komende AGL-Conferentie naar alle
waarschijnlijkheid een voorstel indienen waarin de passage over de doodstraf in artikel 2
van het Verdrag van Jarjana – het mensenrechtenverdrag van de AGL – wordt geschrapt.
Dat heeft het ministerie van buitenlandse zaken vanochtend laten weten.
Het voorbehoud voor de doodstraf werd in 1989 gemaakt op verzoek van de voormalige AGLlidstaat São Antonio, dat de doodstraf kent. ‘We zijn nu echter ruim twintig jaar later; met het
schrappen van de doodstrafpassage uit het Verdrag van Jarjana sluit het volgens ons beter aan
bij de moderne tijden waarin en de opvattingen waarmee we nu leven’, aldus het ministerie.
ROOS!-fractievoorzitter Geraldine Németh vindt het moment van de wijziging uitstekend, nu er
een ander voorstel ingediend is tot wijziging van het Verdrag van Aralethe, het belangrijkste
AGL-verdrag, dat het voor lidstaten verplicht maakt ook het Verdrag van Jarjana ondertekend te
hebben om lid te mogen zijn van de AGL. ‘Wat mijn fractie betreft heeft het verplicht
ondertekenen van Jarjana in zijn huidige vorm weinig toegevoegde waarde en mijn fractie zal
een ratificatievoorstel van een gewijzigd Aralethe dan ook niet steunen als dit wijzigingsvoorstel
van Jarjana er op de AGL-Conferentie niet óók doorkomt’, zegt Németh. Het PSV en de PU
hebben gelijkluidende mededelingen gedaan. Het niet ratificeren van gewijzigde verdragen zou
ons land in een moeilijke situatie binnen de AGL brengen en brengt de regering dus in een
lastig parket; de vraag is of zij het al dan niet bestaan van de doodstraf in andere landen een
zwaar genoeg argument vindt om een crisis in eigen land te verantwoorden.

Karstoniaanse ambassadrice
1 mei 2012 – Karstonia heeft per
vandaag een nieuwe ambassadeur
naar ons land gestuurd; Estrid LindNyström volgt Disa Eichenwald op,
die minister is geworden in de regering van de Europese Unie.

Ottendorf Okrilla in Athene
12 mei 2012 – De bekende Kronenburgse zakenman en miljonair Oscar
A. Ottendorf Okrilla is vandaag in de
Griekse hoofdstad Athene gesignaleerd, waar hij dineerde met een
ambtenaar van het ministerie van
financiën. Het is onbekend wat het
precieze doel van de ontmoeting
was; Ottendorf Okrilla heeft enkele
bezittingen in Griekenland.

‘Wandelaars’ verwijderd
14 mei 2012 – De groepering die zich
de ‘Wandelaars van het Doodlopend
Pad’ noemt, is vandaag door de
politie van het plein voor het parlement verwijderd. De Wandelaars zijn
ervan overtuigd dat het einde van de
wereld eind dit jaar plaatsvindt.
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