Verklaring inzake duwincident bij Algemene Beschouwingen 31 oktober 2019.
Uitgesproken door Wilma de Mooij, fractievoorzitter SP Woerden, in de gemeenteraad van
Woerden bijeen in vergadering op 23 januari 2020,
VERKLARING
18 december jl. werd ik in deze raad geconfronteerd met een politiek statement.
De politiek waardeert niet dat ik in de pers vrij mijn mening heb geuit over de fysiek en verbaal
agressieve bejegening door Wethouder Bolderdijk.
Gelukkig leven we in een vrij land, niet in een tirannie van een bepaalde meerderheid.
Het is mijn goed recht om de pers te woord te staan.
Onafhankelijke journalistiek is onlosmakelijk verbonden met de democratie.
Een andere pijler van het politieke statement is gebleken de frustratie van aantal fracties jegens de
SP fractie. Amper is er ruimte in deze raad voor de SP om ongehinderd onderwerpen te agenderen
waarvan andere fracties vinden dat die tot hun partij eigendom zijn gaan behoren. Ook de heilige
Woerdense huisjes dienen niet ter discussie gesteld. De SP dient het niet te wagen om in deze
raad of aan de pers onwaarheden te benoemen en te openbaren.
Het huidige protocol integriteit en agressie van de Gemeente Woerden voorziet erin dat
grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd. Niettemin hebben bepaalde raadsleden bij
herhaling in deze raad vergaande beledigingen geuit. Ondanks mijn verzoeken is geweigerd de
leugens recht te zetten en de abjecte denigrerende en stigmatiserende uitspraken jegens mij als
persoon en als SP-er terug te nemen in deze raad.
Dat is ronduit beschadigend voor de democratische besluitvorming.
Het Openbaar Ministerie noemt het karakter van de de duw die Bolderdijk mij gaf onbehoorlijk en
respectloos. Dat is in lijn met de uitspraak van de klachtencommissie van de gemeente Woerden
Het huis van de democratie is een werkomgeving waar verbaal en fysiek geweld niet in thuis hoort.
Afgelopen zomer is in Genève een resolutie aan genomen door de International Labour
Organization. Deze resolutie waarborgt een veilige werkplek voor alle werknemers internationaal.
Agressie, in welke vorm dan ook dient niet te worden getolereerd, niet 1 keer. De Nederlandse
regering heeft zijn steun aan de resolutie gegeven en we mogen concret beleid op dit terrein
tegemoet zien.
De eerste stap naar herstel van de werkrelatie met de wethouder is dat hij in deze vergadering zijn
excuus aan mij uitspreekt oprecht en gemeend, op deze plek waar hij zijn fysieke en verbale
agressie jegens mij niet in toom wist te houden, waar hij zich respectloos, onbehoorlijk, ronduit
onfatsoenlijk heeft gedragen jegens mij als persoon en als volksvertegenwoordiger.
Dat zal het enige excuus zijn dat ik van hem over zijn gedrag jegens mij kan aanvaarden.
Zijn continue bagatelliseren en relativeren van het duw-incident alsof het niets was en ik er lol aan
zou hebben beleefd is ongepast, doet de ernst van de situatie te kort en is wederom een
respectloze bejegening.

dhr. Bolderdijk dient op gepaste afstand van mij te blijven tot ik er voldoende vertrouwen in heb dat
de agressieve opwelling die hij in een vlaag van verstandsverbijstering zou hebben gehad
eenmalig is. En ik verwacht van dit college dat die veiligheid gewaarborgd wordt.
Meerdere inwoners en raadsleden hebben mij gevraagd waarom ik doorga, hoe ik het volhoud met
zoveel weerstand en de continue beperking van mijn handelingsruimte in dit huis van de
democratie.
Mijn antwoord is dat ik als SP volksvertegenwoordiger sta voor de honderden Woerdense
inwoners die mijn partij in deze raad vertegenwoordigd willen zien. Ik ben dankbaar dat zij hun
stem en daarmee hun vertrouwen gaven in het stemhokje.
Zij kunnen op mij en mijn partij de SP rekenen hier in Woerden, in de Provincie en in Den Haag.
Moedig voorwaarts
Ze kunnen duwen wat ze willen, maar wij gaan niet opzij.

