
 	  

 

 

Aan de coalitiepartijen, 
 
In de gesprekken in de informatieperiode werd ons duidelijk dat de insteek van BBR het schrijven van 
een raadsprogramma is. Wij hadden toen de indruk dat de informateur op weg was naar een soort 
“Zakenkabinet”. Dat was een mooie optie geweest voor onze gemeente in deze roerige tijden van de 
invoering van alle decentralisaties en de aanpak van onze enorme financiële problemen. Dit zou een 
eerste stap zijn naar een gezamenlijk en open bestuur in de komende 4 jaren. Wij waarderen de 
toegestoken hand van de fractie BBR om nauw samen te werken.  
 
In de raadsvergadering van 16 april werd de coalitie met CDA en SGP/CU al aangekondigd en vroeg de 
fractie BBR slechts om speerpunten van de PvdA om in een zgn. raadsprogramma op te nemen. In 
onze brief van 23 april hebben wij aangegeven dat het, nu er een formatieproces gaande is, wat laat is 
om nog aan een raadsprogramma te schrijven omdat de afspraken tussen de coalitiepartners al 
gemaakt zijn. Op deze brief hebben wij helaas geen inhoudelijke reactie gehad, slechts de mail: 
“jammer” van de fractievoorzitter BBR. Daarna lazen wij meerdere malen in de krant dat de woorden 
van de formateur: “ik heb voor een raadsprogramma gekozen”.  Deze uitspraak gaat geheel voorbij aan 
het feit dat alleen een voltallige raad kiest voor een raadsprogramma en dat dan als raad gaat schrijven! 
 
Door deze gang van zaken kunnen wij niet anders dan concluderen dat er een coalitieprogramma werd 
uitgereikt op 20 mei. Dat programma is tot stand gekomen in een samenwerkingsproces tussen de 
coalitiepartijen. Er zijn gedachten uitgewisseld, standpunten afgewogen en compromissen gesloten. Het 
voorliggende programma is daar de resultante van. Wij herkennen punten zoals “een open en 
transparante samenwerking” en “het voornemen om de samenwerking met de oppositie in de raad 
anders aan te pakken”. Wij verwerpen echter een punt als “vasthouden aan bouwen om de 
grondopbrengst te maximaliseren (bouwen voor geld)”, de PvdA staat op het standpunt dat we het 
bouwen voor onze inwoners maximaliseren. Ook ontbreekt iedere aanzet tot het beloofde “Plan van 
aanpak schuldensanering” van onze belabberde financiële positie.  
 
Opnieuw werd ons gevraagd punten aan te leveren. Het moge duidelijk zijn dat de PvdA op het 
standpunt staat dat samen werken aan een programma verder gaat dan het inleveren van punten die al 
dan niet verwerkt worden…. Wij zullen dus niet in dit programma meegaan. Het is geen 
raadsprogramma. Helaas is die kans gemist.  
 
De PvdA zal de komende jaren constructief meewerken aan het besturen van onze gemeente, wij 
hopen in een vroeg stadium bij de beleidsvorming betrokken te worden,  
 
Namens de afdeling  PvdA, 
 
Lisbeth Hertogh- van der Laan. 


