
Partijgenoten, beste mensen, 
 
Graag wil ik u informeren over de stand van zaken met betrekking tot het formeren van een nieuw 
College en onze rol daarin. 
Zoals u waarschijnlijk hebt vernomen, heeft in eerste instantie volkomen terecht wethouder 
Veldhuijsen zijn portefeuille neergelegd aar aanleiding van het UW-Samenwerking debacle. 
Tijdens de raadsvergadering van 26 januari heeft de PvdA het nodig geacht ook een motie van 
wantrouwen in te dienen tegen het nog zittende College (zie laatste nieuwsbrief). 
Deze motie heeft het,  zoals u wellicht weet, net niet gehaald. 
Dinsdag 7 februari werden de fractievoorzitters geïnformeerd over een additioneel tekort van € 1,5 
miljoen inzake UW-Samenwerking. Aanleiding voor de nog zittende wethouders Vincent van den 
Berg (CDA) en Marijke van de Beukering (D66) hun taken neer te leggen. Immers, een tweede motie 
van wantrouwen  tegen het nog zittende College lag al weer klaar. 
 
Tot onze verbazing willen de coalitiepartijen vasthouden aan het terugkeren van wethouders Vincent 
van den Berg (CDA) en Marijke van de Beukering (D’66). Dit was voor de VVD onbespreekbaar met als 
gevolg dat de VVD geen onderdeel meer uitmaakte van de coalitiepartijen. D66 en CDA hebben 
samen 8 zetels en dit betekent dat D66 andere partijen moest gaan uitnodigen om een breed 
gedragen coalitie te kunnen gaan vormen. Ook de PvdA is in gesprek gegaan met de formateur. 
De PvdA is tot de conclusie gekomen dat het onwenselijk is in deze samenstelling deel te nemen aan 
een nieuw te vormen coalitie. Eén terugkerende wethouder was voor ons nog bespreekbaar (Van 
den Berg) maar geen twee. 
 
De volgende overwegingen hebben meegespeeld om tot dit besluit te komen: 
 
1. De PvdA heeft met volle verstand een motie van wantrouwen ingediend tegen het gehele 

College; 
2. Dit betekent dat een terugkeer van alle wethouders onbespreekbaar is, dit gelet op het UW-

Samenwerking debacle; 
3. Wat hier ook meespeelt is het volgende: waarom leggen wethouders Van den Berg en van de 

Beukering hun functies neer ( Veldhuijsen was al eerder afgetreden) om direct daarna weer te 
willen aantreden als wethouders? 

4. De PvdA vindt dit ongeloofwaardig naar de burgers toe en heeft mede hierom besloten geen 
zitting te nemen in een coalitie met D66, CDA, CU en eventueel GL en SP. 

5. De PvdA kiest voor de oppositie met VVD en LDIJ en wacht af wat de volgende stappen gaan 
worden van de D66. 

6. D66 heeft voor de minimale meerderheid van 12 zetels in de raad naast Christen Unie zowel 
Groen Links als SP nodig om een meerderheid in de Raad te krijgen. 

7. Op dit moment is nog onzeker of Groen Links en de SP instappen. 
 
De zetelverdeling in de raad is: D66 5, LDIJ 5, VVD 4, CDA 3, GL 2, SP 2, PvdA 1 en CU 1. 

 
Mocht er zinvol nieuws zijn over de nieuwe  politieke situatie dan zullen wij u zo spoedig mogelijk 
informeren. We zullen ook niet schromen, mocht daar aanleiding voor zijn, naar uw wijsheid te 
vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeanette de Neijs    
 
 
  


