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De fractie ChristenUnie-SGP betreurt het dat we als raad van de 

gemeente Westland in deze impasse zijn terecht gekomen. 

De raadsvergadering van 1 maart had geen goede start. Al aan het 

begin klonken beschuldigingen over en weer. Een motie op basis van 

vragen van een andere fractie, de kwalificatie “plagiaat” werd gebruikt.  

En anderzijds: het initiatief-raadsvoorstel van Westland Verstandig over 

invoering van een referendumverordening, werd kritisch door de raad 

ontvangen wat leidde tot een verontwaardigde en teleurgestelde heer 

Duijsens. Bij de behandeling van de eerste van de vele zelfstandige 

moties van Westland Verstandig, ging het goed fout. 

 

Over en weer claimden partijen dat ze als eerste hun best hadden 

gedaan de 25% subsidieregeling weer in te voeren. De heer Duijsens 

ging er prat op deze regeling weer nieuw leven te hebben ingeblazen, 

waarop zelfs de heer Van den Beukel, CDA, flink van leer trok dat dit 

bezijden de waarheid was. 

De climax was de woordenwisseling die volgde op de beschuldiging van 

Peter Duijsens aan het adres van wethouder El Mokaddem “U liegt”. Na 

een schorsing is de raadsvergadering vrij abrupt beëindigd. 

 

De fractie ChristenUnie-SGP vindt het beneden peil een wethouder van 

liegen te beschuldigen. Discussie en meningsverschillen over een 

onderwerp, prima. Dat hoort erbij. Maar elkaar uitmaken voor 

leugenaar gaat ons te ver. Dat past niet in een politiek debat. 

 

De politieke spelregels 

Veel mensen buiten de politiek vinden het gewoon dat alle politici 

liegen. Dat is een enkelvoudig beeld. Makkelijk “neer te zetten” ook in 

de media. Een zorgvuldiger beeld laten zien, vraagt veel uitleg en 

nuances.  

 

Maar in de politiek is “liegen” een brandbare of zelfs explosieve 

kwalificatie. Vandaar ook de opmerking van wethouder El Mokaddem 

tijdens de vorige vergadering: "Als u vindt dat ik lieg, dient u een motie 

van wantrouwen in" (einde citaat). 
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De kwalificatie is in de raadszaal gebruikt en daarom vindt de fractie 

ChristenUnie-SGP het belangrijk ook daar onze visie op de ontstane 

situatie weer te geven. 

 

Het punt is: Liegen doet men met opzet.  

Het kan gebeuren dat iemand onwaarheden vertelt omdat je niet beter 

weet of als iemand zich vergist. Als iemand dus een onwaarheid vertelt, 

kan het zijn dat hij/zij liegt.  

Maar politici moeten er niet vanuit gaan dat de één de ander expres 

onwaarheden vertelt. Daarom geldt de ongeschreven regel in de 

politiek, dat een onwaarheid nooit liegen wordt genoemd. 

Tot zover wat in de politiek gebruikelijk is. Inmiddels zijn door Pim 

Fortuijn en anderen andere politieke tradities gevestigd: “Ik zeg wat ik 

denk”, en dergelijke. 

 

De fractie ChristenUnie-SGP maakt zich geen illusies. In de 

samenleving staan normen en waarden onder druk. Dat zal ook in de 

raadszaal merkbaar zijn. Maar de fractie weigert afscheid te nemen van 

deze ongeschreven regels. In de politiek moeten we op een redelijke en 

beleefde manier met elkaar omgaan en kunnen discussiëren. 

 

Onze analyse 

Onze analyse is dat de oorzaak van de kwalificatie richting de 

wethouder – U liegt – dieper zit dan alleen woordkeus en fatsoen. 

In haar advertorials spreekt de fractie van Westland Verstandig altijd 

over “Burgerbelang boven Gemeentebelang”. Mijn fractie leidt daaruit 

af dat Westland Verstandig alle onderwerpen in een wij/zij-frame 

plaatst: Wij  – burgers gesteund door Westland Verstandig –  tegenover 

de gemeente. En als Westland Verstandig onvoldoende draagvlak in de 

gemeenteraad vindt, zet zij de hele gemeenteraad in het kamp van “de 

gemeente”. 

 

Bij alles wat de raad vanavond bespreekt of besluit blijft dit wij/zij-

frame staan. Onze inschatting is dat Westland Verstandig haar 

denkrichting en haar aanpak in de politiek niet zal veranderen. 
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Hooguit strijken we vanavond in de gemeenteraad de plooien glad, 

maar het waterbed eronder is weerbarstig. Zo gauw deze plooien glad 

gestreken zijn, duiken elders weer ribbels op. 

 

Tot slot van deze analyse merkt de fractie ChristenUnie-SGP op dat ook 

de LPF een no-nonsense politiek voorstaat, maar bij de LPF zien we niet 

dat uitgesproken wij/zij-framing. 

Onze fractie ziet een groot verschil in denkrichting en aanpak tussen de 

LPF-fractie en de fractie Westland Verstandig. 

Wij waarderen dat. En het geeft een fractie als Westland Verstandig een 

voorbeeld hoe ook zij nieuwe no-nonsense politiek vorm zou kunnen 

geven.  

 

Hoe nu verder 

De fractie ChristenUnie-SGP denkt dat de raad met de politieke realiteit 

moet leren leven: In de raad werkt een fractie vanuit een heel andere 

denkrichting  – die daardoor een andere aanpak heeft en soms andere 

doelen nastreeft –  dan gebruikelijk. 

 

Afgelopen dagen is diverse malen met de heer Duijsens overlegd en 

gesproken. Geprobeerd is hem te bewegen de kwalificatie “U liegt” in te 

trekken of af te zwakken. Helaas zonder resultaat. Vandaar vanavond 

weer een extra raadsvergadering. 

 

De fractie ChristenUnie-SGP ziet als algemene fatsoensnorm dat,  

als iemand zich vergist heeft maar geen verontschuldiging wil maken, 

met deze persoon niet op een normale manier kan worden 

samengewerkt. 

 

De heer Duijsens heeft een aantal keren de gelegenheid gehad om zijn 

excuus aan te bieden, of de uitspraken gedeeltelijk terug te draaien. 

Zelfs is aangegeven tijdelijk het voorzitterschap neer te leggen, maar 

helaas zonder concreet resultaat. 

Vandaar dat we meegaan om het voorzitterschap van de commissie MO 

voor u te beëindigen. Helaas, maar we kunnen niet anders. 
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Tenslotte een vraag aan wethouder El Mokaddem: 

In de berichtgeving van afgelopen zaterdag stond dat de heer Duijsens 

maandag nog een gesprek met de wethouder zou hebben. 

Heeft dat gesprek plaatsgevonden? En valt daar iets over te melden? 

 


