
Het coalitieakkoord 
 
Dit akkoord had er eigenlijk niet mogen liggen. Het ligt er nu en dus is het onze taak 

om er inhoudelijk op te reageren. En die reactie is niet zuur zoals de heer Kroon van 

het CDA bij de ondertekening veronderstelde. Hij ging al in de verdediging voordat hij 

werd aangevallen. Waarom die onzekerheid? Als je de inbreng van anderen al vooraf 

afdoet als zuur, dan zeg je eigenlijk: ik heb geen inhoudelijke argumenten. Onze 

inbreng is wel kritisch, vanzelfsprekend.  

Voorzitter, dit is inhoudelijk grotendeels een prima coalitieakkoord! Op een paar 

essentiële punten na dan. Dat kan ook moeilijk anders, want het is voor het grootste 

deel een opsomming van beleids- en uitvoeringszaken die het zittende (ons) college 

heeft bedacht, gepland, voorgesteld en of in gang gezet. 

Daar hebben we geen nieuwe coalitie, nieuw college of coalitieakkoord voor nodig.  

 

Om bij het begin te beginnen, de inleiding of speerpunten. Opvallend bij de 

speerpunten is de opmerking dat er kritisch gekeken wordt naar taken en producten 

van de gemeente. Dit gebeurt in samenspraak. In samenspraak met wie vraag ik aan 

de opstellers? We hebben nota bene op herhaaldelijk aandringen van de VVD een 

takendiscussie gehad, waarin ons met heel veel goede ambtelijke inzet, is toegelicht 

wat de gevolgen zijn van te maken keuzes. Wat wil je wel en wat niet en wat gebeurt 

er als je iets schrapt? Die keuzes kan elke fractie maken en wat lees ik in dit akkoord: 

We gaan in samenspraak kritisch kijken naar taken en producten. Kennelijk kunnen 

of willen de beoogd coalitiepartners nog steeds niet kiezen. Welke samenspraak en 

met wie wordt hier bedoeld? 

 
Het akkoord valt verder eigenlijk in 2 delen uiteen. 

1. Beleid 
2. Uitvoering 

In mijn vervolg lopen die twee zaken wat door elkaar, maar dat is voor de inhoud niet 

storend of verwarrend, denk ik. Ik heb de opvallendste zaken eruit gelicht. Ik heb 

geen uitputtende lijst gemaakt van alle voornemens die al door het huidige college 

zijn geïnitieerd. Het zou te lang duren als ik die allemaal zou noemen voorzitter. 



Het motto van de beoogde coalitie is “meters maken”. Dat klinkt stoer, maar is 
tegelijkertijd heel vaag. Wat betekent dit concreet? 

1. Openbare orde 

2. Bestuur en Dienstverlening. 

Hier wordt de aanpassing van de gemeentelijke website voorgesteld. Die is door 

huidige college aanbesteed, opgetuigd en zelfs al aan de raad gepresenteerd. Net 

als de App. Is dit nu een zodanig politiek onderwerp dat u er een nieuw college 

voor moet vormen? Nog een aantal voorbeelden: 

Omgevingsgericht werken en expertgroepen: bestaat al. 

Stageplekken aanbieden: gebeurt al. 

Adequate informatieverstrekking: is regelmatig onderwerp van bespreking 

tussen fractievoorzitters van de hele raad. Niets nieuws dus. 

3. Het Sociaal Domein.  

A. Uitvoering transformatie SD krijgt vorm op basis piramidemodel. Dat is al 

lang de basis in beleidsstukken. Belangrijk punt is volgens het akkoord (blz 7) 

zoveel mogelijk inwoners moeten zelf betaald werk vinden. De gemeente 

begeleidt. Het aantal mensen in de bijstand is toegenomen onder bewind van de 

heer Goldhoorn (RVB) de afgelopen 2 jaar.  

Hoe worden dan de komende 2 jaar de meters gemaakt? Onder wethouder Spil 

(PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal) nam het aantal af. Waarom zit dit nog in zijn 

portefeuille. Kennelijk was het wantrouwen toch terecht? Wat gaat de beoogd 

wethouder concreet anders doen? 

Het innovatiebudget wordt gebracht als het ei van Columbus. Is een idee van het 

vorige college. Niets nieuws dus.  

Vroegtijdige signalering en preventie. Hoe zien de partijen dat voor zich? Geeft 

u eens concrete voorbeelden van nieuwe dingen daarin?  

De toegang tot de zorg wordt verder uitgewerkt. De heer Kroon (CDA) noemde 

dit bij de ondertekening van hetakkoord als belangrijk punt de Servicepunten. Die 

zouden meer toegang tot de zorg moeten bieden, voor alle inwoners. Heeft de 

heer Kroon enig idee hoeveel vragen die Servicepunten per jaar verwerken? 

Antwoord: 15.000 unieke contacten per jaar. Hoe toegankelijk kan je zijn? Krijgen 



de Servicepunbten meer openstellingsuren? Hoe gaat u dat regelen en wie betaalt 

dat als GroenWest straks niet meer meedoet? 

Samenvattend op deze paragraaf. Het is volstrekt onduidelijk wat de 

kwaliteitsimpuls is die de coalitie voor ogen heeft. Die is overigens ook niet nodig. 

De gemeente, het vorige college, heeft haar zaken op orde. Onafhankelijke 

partijen buiten de gemeente hebben dat geconstateerd en ons ermee 

gecomplimenteerd.  

B. Ongeoorloofd schoolverzuim. Het effectieve beleid dat wordt gemeld is er al. 

De Ronde Venen voert dit zeer goed uit, krijgen daar ook een goed “rapportcijfer” 

voor en hebben dit belegd bij het Regionaal Bureau Leerplicht.  

Welke meters gaat de beoogde coalitie hier extra maken? Wordt u daar eens 

concreet in. Gaan we het schoolverzuim van onze leerlingen in Amsterdam 

aanpakken misschien? 

4. Bereikbaarheid en Verkeer. 

Er ligt inmiddels een prioriteitenlijst voor wegenonderhoud mede op verzoek van 

CDA, RVB en VVD, opgesteld door het huidige college op basis van 

assetmanagement (in september te bespreken in raad). Komt het prioriteitenlijstje 

van de coalitie daarmee overeen? Op basis van welke criteria heeft u uw 

prioriteiten gesteld? Heeft u zelf op basis van assetmanagement een lijst 

opgesteld? Is er al een dekking voor het werk dat u in 2016 gaat uitvoeren? Extra 

geld wordt pas voor 2017 bij de begroting beschikbaar gesteld. 

Waar is de fiets en de fietsveiligheid gebleven? kennelijk zo onbelangrijk in een 

“autogemeente” dat het niet eens meer genoemd wordt. 

5. Lokaal Ondernemerschap. 

Inzet is een effectievere overlegstructuur met intensievere samenwerking 

tussen ondernemers. Ik moet daaruit concluderen dat die overlegstructuur en die 

samenwerking na twee jaar bewind van de heer Goldhoorn (RVB) niet effectief en 

intensief genoeg is? Als dat zo is, waarom laat u dan dezelfde wethouder dit 

traject voortzetten? 

 

6. Woon- en Leefomgeving.  

7. + 8. Ruimtelijke ontwikkeling en Duurzaamheid 



Dit akkoord is het failliet van duurzaamheid, natuur, milieu en rustige recreatie. Het 

Groene Hart karakter van de gemeente in de uitverkoop 

Geen woord over doorontwikkeling van het afvalbeleid. Wethouder Goldhoorn 

(RVB) had daar altijd een grote mond over. Geld verdienen met afval was het 

credo. Hierover niets meer. Wat gaat de nieuwe coalitie doen op dit terrein? 

9. Sport en Cultuur. 

Cultureel ondernemerschap: Ligt al vast in de Cultuurnota. Wederom staand 

beleid gecontinueerd. 

10. Financiën. 

De financiële paragraaf is eigenlijk nietszeggend. De lokale woonlasten blijven op 

een laag niveau. Wat is dat? Is er na 2017 wel OZB verhoging mogelijk? De 

Beslisboom OZB is eigenlijk een afwegingskader met daarin een 

ontsnappingsclausule om de OZB niet te verhogen, ook niet als dat eigenlijk wel 

nodig is. Het 3e beslispunt laat altijd ruimte om noodzakelijke investeringen vooruit 

te schuiven. Want vooruitschuiven is gewoon Nederlands voor: herprioritering of 

herfasering van investeringen. 

Opmerkelijk is tot slot de bepaling dat de toeristenbelasting per 1/7/16 verlaagd 

wordt. Daar zal eerst nog een raadsbesluit over moet worden genomen en daartoe 
moet eerst een raadsvoorstel worden opgesteld. 

Naast de concrete punten die ik heb genoemd, krijg je bij het lezen van een 

beleidsdocument ook een soort algemeen gevoel, een globale indruk, waarbij je je 

afvraagt welke basisgedachte zit er achter de uitwerking? Het gevoel dat bij mijn 

fractie beklijft is een sfeer van: “Inwoner als u iets wilt, ga het vooral zelf regelen, wij 

steken er geen geld in”.  Hoofddoel is terugdringen van de gemeentelijke uitgaven en 

daarmee dus het voorzieningenniveau. Met maar één einddoel. Over 2 jaar te 

kunnen zeggen: Kijk eens we zijn nog steeds de goedkoopste! Dat onze inwoners 

daarvoor een verschraald aanbod van producten, voorzieningen en diensten krijgen, 

dat er een onverantwoorde wissel getrokken wordt op onze ambtelijke organisatie, en 

verworvenheden als mooie natuur, rust en ruimte te grabbel gegooid worden, dat 

vermeld het akkoord natuurlijk niet, maar is wel wat er gebeurt.  

Voorzitter we hoeven niet de goedkoopste te zijn (we zijn geen JUMBO) we moeten 

de beste zijn! 



 

Het akkoord noemt 5 speerpunten, maar met die 5 speerpunten heeft dit akkoord 

niets van doen. 

Dit akkoord heeft niets te maken met: 1 beter onderhoud van de openbare ruimte, 

niets met 2 een meer eigentijdse communicatie met de inwoners, ook niets met 3 

een grotere efficiëntie in de bedrijfsvoering, noch met 4 een ontbrekende 

kwaliteitsslag bij de gemeentelijke ICT voorzieningen en al helemaal niet met 5 het 

realiseren van een kwaliteitsimpuls binnen het sociaal domein. Die zaken waren 

in goede handen bij het zittende college, gezien het feit dat u niets wezenlijks 

verandert of toevoegt. U had dit akkoord met goed collegiaal overleg met de huidige 

coalitie grotendeels kunnen uitvoeren. 

 

Dat brengt ons weer terug bij de vraag die de hele gemeenschap bezighoudt:  

Waarom moet dit goed functionerende college weg? Een zinnige verklaring heeft u er 

niet voor. Die had u vorige maand niet en die heeft u nu niet en ook uw 

coalitieakkoord geeft die verklaring beleidsmatig niet. Kennelijk moest er om andere 

redenen een nieuw akkoord worden gesmeed. Welke belangen met die verandering 

worden gediend is de vraag. Die van de inwoners kunnen het niet zijn. 

 

Alles overziend voorzitter, is dit akkoord oude wijn in nieuwe zakken. 

Nagenoeg alle uitvoeringspunten en verbeteringen/aanpassingen zijn allemaal zaken 

die door het nog zittende college zijn bedacht, gepland, voorgesteld en of in gang 

gezet. Zaken die volgens de beoogde coalitie dus kennelijk goed lopen. Dit akkoord 

is het beste bewijs voor het feit dat het zittende college het goed gedaan heeft. 

 
Voorzitter, het is duidelijk dat de motie is ingediend, omdat CDA en RVB helemaal 

niet wilden dat mogelijke problemen zouden worden opgelost. Dus hielden ze hun 

mond en maakten achter de rug van hun coalitiepartners afspraken met de VVD.  Is 

dat wat deze partijen verstaan onder “een meer eigentijdse communicatie”? Je 

wethouders zogenaamd naar huis sturen, maar een dag later weer terug laten keren? 

Dat is om met dr. Beeker te spreken Oekraïense gemeentepolitiek.  

Voorzitter waar het hier uiteindelijk om gaat is dat deze handelwijze het vertrouwen in 

de politiek schaadt. Dan kan je als politieke partij nog zoveel meldpunten voor van 



alles en nog wat in het leven roepen en persberichten sturen over taarten die her en 

der overhandigd worden, als volksvertegenwoordigers op deze wijze politiek 

bedrijven is het logisch dat de inwoners zich daarvan afkeren. Dan is het logisch dat 

de kloof tussen bestuur en inwoners alleen maar groter wordt.  De echte slachtoffers 

van de coup van CDA – RVB en VVD zijn onze inwoners. 

 

Ik begon met te stellen dat dit akkoord vele goede elementen bevat. Elementen die 

op het conto komen van het zittend college. Dat zou tot de conclusie kunnen leiden 

dat mijn fractie met dit akkoord in kan stemmen. Dat gaan we niet doen. En niet 

omdat we zuur willen doen, zoals de heer Kroon van het CDA beweerde, maar omdat 

er essentiële beleidspunten ontbreken en omdat er beleid wordt voorgesteld waar 

mijn fractie niet verantwoordelijk voor wil zijn. 

 
Ik noem ze: De PvdA/GroenLinks-fractie wil: 

• geen grootschalige legalisatie van recreatiewoningen.  
• in dit akkoord is er onvoldoende aandacht voor natuur, milieu, duurzaamheid 

en dierenwelzijn.  
• het akkoord en de al op voorhand aangekondigde maatregelen kennen geen 

financiële onderbouwing  
• en dit akkoord wijst structurele samenwerking met andere gemeentes af. 

Vorozitter naast de politiek inhoudelijke argumenten is er nog een aantal valide 

argumenten. En die zijn dat wij niet kunnen instemmen met een akkoord dat een 

einde maakt aan een vigerend en goed coalitieakkoord, zonder dat daar een politiek 

inhoudelijk argument voor is. Een akkoord dat uitgevoerd moet gaan worden door 

een nieuw college waarin, zo laat het zich aanzien, straks twee wethouders zitten die 

een motie van wantrouwen aan hun broek hebben en vervolgens weer op het pluche 

gaan zitten. Het zou hen hebben gesierd als ze plaats hadden gemaakt voor 

anderen. U begrijpt voorzitter, een nieuw coalitieakkoord dat door die wethouders 

moet worden uitgevoerd, daar kunnen wij geen goedkeuring aan geven  Onze 

inwoners verdienen wethouders die er zitten voor hen en niet voor zichzelf. 

 

Voorzitter, dit nieuwe akkoord is tot stand gekomen op een wijze die het vertrouwen 

van onze inwoners in de lokale politiek tot een dieptepunt heeft laten dalen. Tot stand 

gekomen door politiek laakbaar gedrag. Voor dit coalitieakkoord stemmen zou een 



beloning zijn. Zulk gedrag kunnen en willen wij niet belonen door net te doen alsof 

het allemaal wel mee valt en voor dit akkoord te stemmen. 

 

Het is teleurstellend te constateren dat de beoogd coalitiepartners de beantwoording 

op alle vragen ontwijken en geen enkel inhoudelijk argument aandragen waarom het 

zittend college moest vertrekken. Het is duidelijk. Er moesten twee wethouders weg 

om partij- of eigen belangen te dienen. Het rapport kan nooit de aanleiding zijn 

geweest. We hebben vanavond vastgesteld dat niemand weet wie er wat gezegd 

heeft. Het zou zelfs de CDA wethouder kunnen zijn geweest die de gewraakte 

uitlatingen heeft gedaan. Maar de beschuldigende vinger gaat naar de CU/SGP en 

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal. De fractievoorzitter noemt de reden voor de motie 

de nieuwe politieke realiteit. In zijn uitleg zei hij: “het gaat economisch beter en dus 

serveren we onze coalitiepartners af. We hebben jullie niet meer nodig. Voorzitter, we 

zijn een jaar geleden verraden en nu weer. 

VVD weet waar u aan begint: “Meneer Lugtmeijer uw hoofd ligt op het hakblok”.  

 

Voorzitter, tot slot. Er zijn vanavond harde woorden gevallen, ook door mij 

uitgesproken. Woorden die betrekking hebben op het politiek handelen van 

volksvertegenwoordigers en bestuurders, niet op privé personen zelf. En die woorden 

moesten ook gezegd worden. Het is niet niets wat er is gebeurd. Het gebeurde heeft 

diepe wonden geslagen in het vertrouwen van de fractie van PvdA-GroenLinks in de 

goede bedoelingen van de fracties van CDA en RVB. En het heeft diepe wonden 

geslagen in het vertrouwen van onze inwoners in de politiek. Dat vertrouwen moeten 

we herstellen. Met zijn allen! Coalitie en niet coalitie.  

Debatterend en discussiërend, strijdend, zo u wilt, met open vizier, maar altijd met 

het doel gezamenlijk iets voor elkaar te krijgen, niet om iets moedwillig kapot te 

maken.  

 
De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is daartoe ook na vanavond bereid. 


