Krimpenerwaard, 2 december 2014

Betreft: Vragen betreffende coalitievorming.

Geachte heer Schoof, Beste Willem,
Afgelopen zaterdag heb je ons geïnformeerd dat de VGBK ervoor heeft gekozen om met de
CU, SGP en VVD de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie voor de gemeente
Krimpenerwaard te starten. Dit besluit heeft ons verrast. Wij constateren dat de VGBK
hiermee handelt in strijd met haar eigen en in overleg met ons opgestelde script “procedure
coalitiebespreking”.
De VGBK pleit voor transparantie, maar in dit geval is hier geen sprake van. Er is geen
duidelijkheid over het hoe en waarom van de keuze voor deze drie partijen en waarom een
verdere verdiepingsslag op de inhoud met andere partijen niet is gemaakt. Wij kunnen dan
ook niet tot een andere conclusie komen dan dat de VGBK haar keuze heeft gemaakt op
basis van andere argumenten dan de inhoudelijke. Het zal je niet verbazen dat wij
duidelijkheid willen over het hoe en waarom hiervan.
Tot slot concluderen wij dat er hier geen sprake is van een coalitie die beoogd de volledige
breedte van de Krimpenerwaard te vertegenwoordigen. Ook dat is strijdig met de eerdere
uitspraak dat de VGBKeen zo breed mogelijke coalitie wilde formeren. In de huidige
opstelling bedient de VKGB alleen de rechterkant van het politieke spectrum. Wij maken
ons gelet hierop ernstig zorgen over het draagvlak onder de inwoners van het nog te
formuleren beleid voor de komende jaren.
In een normale procedure (reguliere gemeenteraadsverkiezing)zou er tussen de informatieen formatieronde een raadsdebat plaatsvinden over de keuze van de grootste partij. Omdat
vanwege de herindeling er hier geen sprake is van een normale procedure en er bij ons
serieuze zorgen zijn over de transparantie en het democratisch gehalte van het proces en de
gemaakte en beoogde coalitiekeuze, stellen we de onderstaande vragen via deze open brief.








Waarom gaat de VGBK tegen haar eigen afspraken in en maakt zij nu al een keuze? Alle
partijen hadden immers nog een afspraakmet de VGBK staan, om een verdiepingsslag op
de inhoud te maken. Vind de VGBK dat er hier sprake is van een zorgvuldig proces?
Waarom geeft de VGBK aan een breed coalitieprogramma te schrijven, maar vraagt ze
alleen de rechtse partijen aan tafel?
Waarom heeft de VGBK ervoor gekozen alleen de rechterflank van het kiezersspectrum
te bedienen en niet een breed gedragen coalitie van links, midden en rechts te
formeren? Is de VGBK van mening dat hier een breed gedragen akkoord uit rolt, wat een
ruime meerderheid van de inwoners van de Krimpenerwaard bedient?
Hoe gaat de VGBK borgen dat er in de rest van het traject wel sprake van voldoende
transparantie is en op welke momenten is zij van plan de overige partijen van de nodige
informatie te voorzien?

De onderstaande partijen onderschrijven het belang van een zo breed mogelijk gedragen
akkoord. Voor zover wij op dit moment kunnen overzien is daar binnen deze coalitiekeuze
geen sprake van en is er ook geen zicht op hoe de VGBK tot zo’n akkoord gaat komen.
Omdat wij in de toekomst, gelet op onze verantwoordelijkheid, constructief willen
samenwerken zouden we het zeer op prijs stellen per omgaande een reactie te mogen
ontvangen.
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