gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Verslag van het duidingsdebat op 24 maart 2018 in het gemeentehuis van HardinxveldGiessendam.
Aanvang: 10.10 uur; sluiting: 11.22 uur.
Locatie: Raadzaal

Aanwezig zijn:
Dirk Heijkoop

voorzitter.

Arie van den Berg;
Arjan Meerkerk;
Benhard van Houwelingen;
Cor van Vliet;
Erik van den Bosch;
Jan Nederveen;
Jasper de Jong;
Kor Nederveen;
Liny de Jager-Volker;
Max van den Bout;
Peter aan de Wiel;
Robert Philippo;
Timon van Zessen;
Trudy Baggerman;
Willem Pors;
Wim de Ruiter

beoogde leden van de gemeenteraad.

Annemarie van der Ploeg

griffier.

Aantal aanwezige belangstellenden:

40.

Met kennisgeving afwezig is:
Dick Fijnekam

beoogd lid van de gemeenteraad.

1. Opening
De voorzitter opent het duidingsdebat om 10.10 uur en geeft aan dat de heer Fijnekam (T@B)
met kennisgeving afwezig is. Vervolgens feliciteert hij de heer De Jong (SGP) van harte met
zijn verjaardag.
De voorzitter blikt terug op de verkiezingsperiode, waarbij hij onder andere ingaat op het
teleurstellende opkomstpercentage, de vastgestelde verkiezingsuitslag en het aantal
voorkeursstemmen dat ervoor gezorgd heeft dat mevrouw Baggerman en de heer Van
Houwelingen op eigen kracht deel uit gaan maken van de gemeenteraad.
De voorzitter vraagt wie namens de partijen de woordvoerders zijn. De volgorde wordt door
loting bepaald:
1.
2.
3.
4.
5.

Wim de Ruiter (CDA)
Jan Nederveen (ChristenUnie)
Liny de Jager-Volker (PvdA)
Arjan Meerkerk (SGP)
Kor Nederveen (T@B)

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Duidingsdebat nieuwe gemeenteraad


De heer De Ruiter (CDA) geeft aan blij te zijn met de verkiezingsuitslag. Hij zegt dat het
initiatief voor het vormen van een nieuw college bij de T@B kan liggen, omdat dat nog steeds
de grootste partij is. Het initiatief mag ook bij de ChristenUnie liggen, omdat zij van drie naar
vier zetels gestegen zijn.
Een sleutelrol kan volgens de heer De Ruiter ook weggelegd zijn voor de SGP. Het huidige
college voortzetten met de minst mogelijke meerderheid vindt hij niet wenselijk.
Het CDA wil geen deel uitmaken van de coalitie als de T@B daar ook onderdeel van uitmaakt.
De heer De Ruiter noemt de optie om een externe informateur aan te stellen.



De heer J. Nederveen (ChristenUnie) noemt het een mooie verkiezingsuitslag en dankt de
inwoners voor de extra stemmen. Hij geeft aan dat het initiatief voor het vormen van college
bij de T@B moet liggen, omdat zij de grootste partij zijn. Een sleutelrol ziet hij weggelegd voor
de SGP.
De ChristenUnie staat open voor deelname aan de coalitie, maar dit moet voor de
ChristenUnie wel meerwaarde hebben. De heer Nederveen pleit voor een externe informateur.



Mevrouw de Jager-Volker (PvdA) dankt iedereen hartelijk die een bijdrage heeft geleverd
aan het proces rondom de verkiezingen. Ze geeft aan dat haar partij blij is met de
verkiezingsuitslag en dat de PvdA verantwoordelijkheid zal nemen.
Mevrouw de Jager-Volker geeft aan dat de T@B het voortouw dient te nemen en dat de te
vormen coalitie een breed draagvlak dient te hebben die recht doet aan de verkiezingsuitslag.
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De heer Meerkerk (SGP) geeft aan dat alle partijen winst hebben behaald, behalve de T@B.
Het verschil tussen de SGP en de T@B is gedaald van 900 naar 200 stemmen. De
verkiezingsuitslag is echter geen reden om de koers 180 graden te wijzigen. De coalitie T@BSGP voortzetten is voor de SGP onwenselijk. De voorkeur wordt uitgesproken voor een
coalitie met drie partijen, waar de T@B en de SGP in ieder geval onderdeel van uitmaken. Het
proces van formatie moet zorgvuldig plaatsvinden. De heer Meerkerk pleit voor een externe
informateur.



De heer K. Nederveen (T@B) feliciteert alle partijen met de verkiezingsuitslag. Het verlies
van 600 stemmen is voor de T@B reden om zich bescheiden op te stellen. De T@B is bereid
de formatie te starten en sluit op voorhand geen enkele partij uit.
De voorzitter vat de standpunten van de partijen samen en vraagt de woordvoerders in te
gaan op de vraag of er een externe informateur aangesteld dient te worden en of naast de
T@B en de SGP een derde coalitiepartij wenselijk is.
De heer De Ruiter (CDA) geeft aan het prima te vinden om een externe informateur aan te
stellen. Het voortzetten van de coalitie T@B – SGP vindt hij onwenselijk. Het CDA wil zich niet
als derde partij bij deze coalitie aansluiten, omdat het niet wil samenwerken met de T@B.
De heer J. Nederveen (ChristenUnie) geeft aan dat de T@B de grootste verliezer is en dat er
een sleutelrol is weggelegd voor de SGP. Een externe informateur is een voorwaarde om de
schijn van vooringenomenheid tegen te gaan. De heer Nederveen betreurt het dat het CDA
niet wil samenwerken met de T@B. De ChristenUnie is bereid met iedere partij het gesprek
aan te gaan.
De heer Meerkerk (SGP) sluit geen enkele partij uit, maar geeft aan wel een voorkeur te
hebben voor de T@B. Hij vraagt de T@B om zich uit te spreken over de bestuurlijke stabiliteit
van een 9-8 coalitie.
De heer K. Nederveen (T@B) geeft aan dat een 9-8 coalitie mogelijk is, maar niet wenselijk.
De T@B is bereid de gesprekken met iedere partij aan te gaan.
Mevrouw de Jager-Volker (PvdA) geeft aan een voorkeur te hebben voor een externe
informateur die moet pleiten voor een coalitie met een breed draagvlak.
De heer Meerkerk (SGP) pleit voor een externe informateur die de opdracht meekrijgt om de
haalbaarheid van een coalitie met drie partijen in kaart te brengen. De informateur dient alle
partijen kritisch uit te vragen.
De heer K. Nederveen (T@B) vraagt de voorzitter om een schorsing van tien minuten, zodat
zijn partij met de achterban kan overleggen.
De voorzitter schorst de vergadering.
De voorzitter heropent de vergadering na 15 minuten.
De heer K. Nederveen (T@B) geeft aan dat zijn partij teleurgesteld is. De T@B had graag het
voortouw genomen bij het vormen van een nieuw college.
De voorzitter concludeert dat:
- er op zoek gegaan wordt naar een externe informateur;
- de informateur de opdracht wordt meegegeven te kijken naar de inhoudelijke
programma's en op zoek te gaan naar een coalitie met een breed draagvlak.
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De voorzitter stelt voor volgende week dinsdagavond (27 maart 2018) weer bij elkaar te
komen en alvast na te denken over wie de rol van externe informateur zou kunnen vervullen.

4. Sluiting
De voorzitter wenst de partijen veel wijsheid en Gods zegen toe en sluit de vergadering om
11.22 uur.
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