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B.  De uitkomsten van de formatie en het coalitieakkoord  
 

1e termijn 
 
Afgelopen zondag begon ik aan deze reactie op het formatieproces en de 
uitkomsten ervan. Mijn vrouw vroeg oprecht, moet je daar nu wel zoveel 
energie insteken? Alle energie die jullie als PvdA het afgelopen half jaar 
hebben gestoken in het formatieproces heeft niks geholpen en opgeleverd. 
Dus waarom ga je niet gewoon een eind fietsen. Ik heb haar advies 
opgevolgd. Ik heb daarom slechts een korte verklaring: 
 
Onze insteek was, is en blijft het verbeteren van de bestuurlijke kwaliteit in 
onze gemeente en een betere kwaliteit van de samenwerking in de raad. Wij 
constateren dat op dit ogenblik onze inbreng niet gewenst is. Daarom stoppen 
we nu met het kloppen op de deur van de herberg. Er is kennelijk geen plaats 
voor ons. Wij wensen het nieuwe college uitermate veel inzicht en sterkte en 
zullen onze constructieve inbreng voortzetten. 
 
Natuurlijk hebben we als PvdA opvattingen over het proces en de uitkomsten 
ervan. Die willen we natuurlijk ook wel met u delen. 
 
1. Het formatieproces heeft al met al meer dan een half jaar geduurd. De 
PvdA heeft in die héle periode één keer gesproken met de informateurs, één 
keer met de formateurs en één keer met de formateurs en de 
onderhandelingsdelegaties van Lokaal Belang en het CDA op 16 oktober. In 
dat laatste gesprek, 3 weken geleden, waarvoor een half uur was ingeruimd, 
kreeg de PvdA van het CDA de mededeling dat het voor de achterban 
onbespreekbaar was met de PvdA in zee te gaan. Meer dan 6 maanden 
hebben we constructief meegewerkt en onze inbreng gehad. Daar hebben we 
veel onderling overleg over gehad en ook veel tijd ingestoken. 
 
Conclusie is: 
De Partij van de Arbeid is en was bereid haar verantwoordelijkheid te nemen. 
Natuurlijk brengen we onze eigen geschiedenis, idealen en inbreng mee maar 
daar moet in een normale onderhandeling, waar partijen met elkaar dat echt 
willen, uit te komen zijn.  
 
We zijn in het hele proces echter niet serieus genomen. Een beschamende 
vertoning. Vooral omdat onze constructief uitgestoken hand consequent is 
geweigerd  en de wens om een inhoudelijk gesprek, op elk moment met welke 
partij dan ook, steeds is genegeerd. Bovendien brengt de nieuwe coalitie, naar 
de opvatting van de Partij van de Arbeid niet de gewenste en zo nodige 
vernieuwing, niet de frisse wind die iedereen wilde. 
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2. De PvdA constateert ook dat de formatie op een aantal cruciale 
onderdelen geen aansluiting heeft met het rapport van de informateurs. Onder 
andere dat er geen 4-partijencoalitie is gevormd. In het informatierapport staat 
letterlijk:  
 
“Vervolgens is de vraag welke de vierde partij zou moeten zijn. LB en CDA 
hebben daar verschillende opvattingen over. Beide geven nadrukkelijk aan 
geen partijen uit te sluiten. Wij zijn van mening dat het erg belangrijk is dat de 
vierde partij die aanschuift het evenwicht in de coalitie versterkt. De 
onderhandelingen moeten uitsluitsel geven.” 
 
 
Vragen aan het CDA 
1. We lezen op pagina 15 van het Verslag van de Formateurs: “Voor het 
CDA was de uitbreiding van een te vormen college met de PvdA 
onoverkomelijk. Dit in tegenstelling tot wat zij eerder aan de informateurs 
hadden meegegeven.”  
 
De vraag aan de CDA-fractie is natuurlijk, waarom heeft het CDA in de 
gesprekken met de informateurs geen blokkades opgeworpen ten aanzien van 
welke vierde partij dan ook. Ook wat de betreft de PvdA is geen voorbehoud 
gemaakt? Wat is er na de informatie gebeurd dat deelname van de PvdA 
plotseling onoverkomelijk was? 
 
2. Kan het CDA vervolgens ook uitleggen waarom het democratisch tot 
stand gekomen beleid uit het verleden als overwegende reden wordt 
aangevoerd? Waarom oordeelt het CDA over de PvdA anders dan over Lokaal 
Belang en de VVD? Waarom zijn de twee partijen die in de afgelopen negen 
jaar (in de verhouding 12:5) samen met de PvdA deel hebben uitgemaakt van 
de coalitie niet medeverantwoordelijk voor het gevoerde beleid? Maakt het dan 
nog verschil dat de wethouders financiën Den Butter en Van Balveren van 
respectievelijk de VVD en Lokaal Belang waren?  
Misschien kan het CDA deze, in onze ogen gedachtekronkel, publiekelijk 
uitleggen, wij snappen het niet. 
 
3. Mag de PvdA constateren dat vanaf het begin duidelijk was dat het 
CDA, net als in 2014 overigens, samenwerking met de PvdA uitsluit. Vanaf het 
begin is duidelijk dat het CDA niet wilde dat de PvdA een bijdrage behoorde te 
leveren aan het formatie en veranderingsproces. Negeert het CDA daarmee 
een democratische gelegitimeerde partij gewoon?  
 
4. Het CDA heeft aan de informateurs te kennen gegeven, niemand en 
geen enkele partij uit te sluiten. Dat hebt u, naar achteraf blijkt, wel gedaan. 
Een leugen voor eigen bestwil? Daar zouden wij slecht van slapen. Het CDA 
kennelijk niet. Is de opstelling van het CDA bij de informateurs daarmee niet 
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slechts een opening voor de buitenwereld geweest? Een doorzichtige truck om 
te voorkomen dat het CDA zich al in de informatiefase zélf zou uitsluiten. Voor 
de Bühne dus? Hoe zou uzelf dit gedrag typeren? 
 
Vragen aan de VVD 
1. De VVD gaat samen met LB in zee met het CDA. Het CDA dat de PvdA 
verantwoordelijk houdt voor het in het verleden gevoerde beleid. Een beleid 
dat ze verafschuwen. Hoe beoordeelt u dit argument tegen de achtergrond dat 
u zelf onderdeel uitmaakte van diezelfde coalitie. Hoe kijkt u aan tegen het 
gevoerde beleid in de coalitie met LB en de PvdA. Staat u hier nog steeds 
achter evenals achter uw wethouder Den Butter die als wethouder financiën 
deel uitmaakte van het college?  
 
2. De VVD heeft vanaf het begin vastgehouden aan het mantra: schoon 
schip, schone lei en frisse wind. Dat helpt je kennelijk verder in de 
onderhandelingen, maar heeft ook het gevaar in zich dat je mensen 
beschadigd. En ook nu is dat opnieuw gebeurd. Hebt u met uw opstelling het 
vertrek van wethouder Finkenflugel niet impliciet op uw conto geschreven? 
 
3. Hoe definieert u frisse wind, schone lei en schoon schip? Hoe past de 
keuze van de huidige wethouders, inclusief uzelf, in deze definitie?  
 
Vragen aan LB 
1. Dezelfde vraag als aan de VVD. 
LB gaat samen met de VVD in zee met het CDA. Het CDA dat de PvdA 
verantwoordelijk houdt voor het in het verleden gevoerde beleid. Een beleid 
dat ze verafschuwen. Hoe beoordeelt u dit argument tegen de achtergrond dat 
u zelf onderdeel uitmaakte van diezelfde coalitie. U hebt in het bewuste 
gesprek op 16 oktober aangegeven voor 100% achter het gevoerde beleid te 
staan. Is dat nog steeds het geval? Met andere woorden, hoe kijkt u aan tegen 
het gevoerde beleid in de coalitie met LB en de PvdA. Staat u hier nog steeds 
achter evenals achter uw wethouder Van Balveren die als wethouder financiën 
deel uitmaakte van het college?  
 
2. Uit het verslag van de formateurs lezen we dat LB vanaf het begin, ook 
van het informatieproces, een 4-partijen coalitie wilde. Ook in de 
formatiebespreking met het CDA is die opvatting ook meerdere malen 
herhaald, lezen we in het formatieverslag. Toch is LB akkoord gegaan met een 
andere uitslag. Wat is er gebeurd? Hadden we niet zoveel waarde moeten 
toekennen aan deze inzet? Of waren er belangrijke andere redenen om 
anders te kiezen? Kunt u die redenen noemen? Kunt u aangeven welke 
momenten hierin cruciaal waren? Wanneer hebt u gekneed, gemasseerd, met 
de vuist op tafel geslagen om mogelijk te maken wat onmogelijk leek?  
Kortom: hoe is het gegaan en welke invloed heeft LB kunnen hebben op het 
proces en het realiseren van een 4-partijencoalitie? 
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3. De PvdA heeft regelmatig aan alle partijen in deze raad gevraagd, op te 
houden met het beschadigen van mensen. Beschadigd worden is een 
dramatische gebeurtenis in iemands leven, wij weten daar alles van. Een 
eenzame aangelegenheid ook, want veel van de politieke vrienden zijn 
plotseling verdwenen. Toch is het in dit proces weer gebeurd. Wethouder 
Finkenflugel is opgestapt. Waarom heeft LB ingestemd met het verzoek van 
de VVD?  
 
4. Behalve de door de formateurs voorgestelde coalitie waren ook andere 
coalities mogelijk, waaronder een aantal 4 partijen-coalities. Een coalitie 
zonder Lokaal Belang is wel verkend, andere mogelijkheden niet. Heeft lokaal 
Belang op enig moment overwogen om niet langer met het CDA verder te 
gaan? Welk moment of momenten was of waren dat? Waarom hebt u niet 
voor een andere optie gekozen?  
 
 
Moties? 
1. LB en VVD via een motie vragen zich expliciet richting het CDA uit te 
spreken over het in het verleden gevoerde (financieel) beleid en de 
verantwoordelijkheid van de wethouders van financiën Den Butter en Van 
Balveren daarin. 
 
 

2e termijn (de conclusie) 
 
De PvdA doet niet mee in de nieuwe coalitie. We hebben geprobeerd ons in 
het hele proces inhoudelijk constructief op te stellen. We hebben ons ook 
terughoudend opgesteld en gedurende het proces ook niet via de pers 
gecommuniceerd. “Een broedende kip moet je niet storen,” was het advies van 
de informateurs.  
De teerling is geworpen. We concluderen dat de grootste fractie, de fractie van 
Lokaal Belang, een flinke prijs heeft moeten betalen. Het ziet er naar uit 
dat LB zich opnieuw door het CDA flink in de tang heeft laten nemen. Lokaal 
belang is met de afrekencultuur van het CDA meegegaan. Het CDA kan 
steeds anderen de maat nemen, maar is zelf niet de maat genomen door VVD 
en LB. Op aandrang van de VVD  heeft LB ook een wethouder moeten 
opofferen. De macht van het getal heeft gewonnen niet de kracht van 
samenwerking.   
De formatie is wat de PvdA betreft daarom mislukt: Uitgangspunten zijn 
verlaten en de cultuur is er niet beter op geworden. De formateurs, beide van 
goede wil, hadden er beter aan gedaan om de opdracht terug te geven.  
 
De PvdA constateert verder dat dit formatieproces vanaf het begin gegijzeld is 
door het CDA. Daarmee neemt het CDA opnieuw een grote 
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verantwoordelijkheid op zich. Een grote verantwoordelijkheid omdat het CDA 
zelf in belangrijke mate debet is aan de situatie en de chaos het afgelopen half 
jaar en het beeld dat de afgelopen anderhalf jaar is ontstaan bij burgers en 
collega-gemeenten. De opstelling van het CDA het afgelopen jaar heeft 
bovendien opnieuw veel persoonlijke schade toegebracht aan mensen buiten 
en binnen de eigen partij. U hebt op geen enkele manier geprobeerd de, ook 
door u, zo gewenste cultuuromslag te helpen bewerkstelligen. De opstelling 
van het CDA zaait tweedracht, daar waar eenheid nodig is.  
Het CDA is, wat ons betreft, dan ook behoorlijk afgeschminkt de afgelopen 
maanden. En de vraag is: herkennen de met barmhartigheid en 
verdraagzaamheid opgevoede CDA’ers zich wel in dit geharnaste en harteloze 
optreden van het CDA in de Oude IJsselstreek?. De partij die altijd zijn mond 
vol had van normen en waarden neemt die in de praktijk kennelijk niet zo 
serieus. Het CDA is kennelijk niet meer van het voeten wassen, maar wast 
alles en iedereen de oren.  
 
Wat de PvdA echter ook zorgen baart is, dat de echte reden voor de uitsluiting 
van de PvdA de achterban van het CDA is. In de bijeenkomst op 16 oktober 
werd ons door het CDA meegedeeld dat, en dan citeer ik: “het voor de 
achterban onbespreekbaar is met de PvdA in zee te gaan”. Niet de fractie zelf 
dus, maar de achterban bepaalt in dit formatieproces kennelijk de inzet, de 
richting en het besluit. De fractie, ieder met een individueel mandaat van de 
kiezer, als ‘puppet on the string’, als zetbaas, als lakeien van de achterban. 
Wie dat ook mogen zijn. De fractie kan de wind niet veranderen, maar had de 
stand van de zeilen wel kunnen veranderen. Dat hebt u als fractie nagelaten. 
U blijft het eens met wie u het eens was en blijft verketteren die u verketterde. 
En hoe groter de schade die u hebt aangericht des te sterker klampt u zich 
vast aan uw eigen gelijk.   
 
Oude IJsselstreek is gebaat bij een sterk college en een coalitie die 
daadkrachtig de problemen in de gemeente aanpakt. De opstelling van CDA 
zaait tweedracht, waar eenheid nodig is. Oude IJsselstreek verdient 
daadkracht en eenheid. De PvdA was bereid zijn  hand uit te steken om 
samen de gemeente te versterken. U was niet bereid onze uitgestoken hand 
aan te nemen. Op deze manier hebt neemt u geen enkele 
verantwoordelijkheid voor een nieuwe bestuurscultuur.   
 
Het coalitieakkoord 
Met de installatie van een nieuw college laten we een roerige tijd achter ons. 
De formatie duurde lang; een half jaar. De weg was hobbelig, een paar keer 
opengebroken, met allerlei omleidingen en stoplichten die steeds van kleur 
versprongen. Dat zorgde voor flinke file en veel vertraging. 
Maar zoals dat gaat, zodra de bestemming is bereikt, is dat allemaal vergeten. 
En dat is ook maar goed, want het was bijna niet meer te volgen voor de 
burgers in de Oude IJsselstreek. 
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De komende jaren wacht ons oppositie. Oppositie geeft vrijheid en kent 
beperkingen en kan op vele manieren vorm gegeven worden. Wat mag u de 
komende jaren van de PvdA verwachten? Uiteraard blijven wij ons uiterste 
best doen voor deze gemeente. 
Want wat echt telt is wat er buiten deze vergaderzaal gebeurd. Of mensen een 
betaalbaar huis kunnen vinden en een fatsoenlijke baan. Of mensen de zorg 
en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dat is wat telt, dat is waar 
de PvdA altijd keihard voor heeft gewerkt en dat is wat we zullen blijven doen. 
Het is langs die lijnen dat we het akkoord en de uitvoering daarvan de 
komende jaren zullen beoordelen. Of de gemeente Oude IJsselstreek een 
sterke en sociale gemeente blijft.  
 
Veel zal afhangen van de uitwerking van het coalitieakkoord. Bij elk onderdeel 
vindt je wel een keer de opmerking dat er nog een voorstel, een agenda, of 
een plan komt. Dat is prima. In de behandeling van de voorstellen zal blijken of 
de coalitie een gesloten bolwerk vormt of oprecht openstaat voor de inbreng 
van anderen. Wij zullen elk van de voorstellen steeds op inhoud beoordelen.   
Voorzitter, onze fractie bestaat nog altijd uit een grote groep mensen van 
binnen en buiten de raad. We hebbende afgelopen periode hard gewerkt en 
ook plezier gehad. Hard werken en plezier hebben, dat zullen we de komende 
jaren blijven doen. We blijven ons inzetten om deze gemeente mooier en beter 
te maken. Een gemeente ook waarin verschillen altijd overbrugbaar zijn en 
waarin we naar elkaar om blijven kijken.  Een gemeente waarin je hoger kunt 
reiken, verder kunt springen en zachter mag landen. Misschien wel de mooiste 
gemeente van Nederland. Ik hoop dat de nieuwe coalitie dit unieke karakter 
koestert en beschermt. Daarbij wens ik u alle succes. 
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Vragen aan het CDA 
• waarom heeft het CDA in de gesprekken met de informateurs geen 
 blokkades opgeworpen ten aanzien van welke vierde partij dan ook. Ook 
 wat de betreft de PvdA is geen voorbehoud gemaakt? Wat is er na de 
 informatie gebeurd dat deelname van de PvdA plotseling onoverkomelijk 
 was? 
• Kan het CDA uitleggen waarom het democratisch tot stand gekomen 
 beleid uit het verleden als overwegende reden wordt aangevoerd?  
• Waarom oordeelt het CDA over de PvdA anders dan over Lokaal Belang 
 en de VVD?  
• Waarom zijn de twee partijen die in de afgelopen negen jaar (in de 
 verhouding  (12:5) samen met de PvdA deel hebben uitgemaakt van de 
 coalitie niet  medeverantwoordelijk voor het gevoerde beleid?  
• Maakt het dan nog verschil dat de wethouders financiën Den Butter en 
 Van Balveren van respectievelijk de VVD en Lokaal Belang waren?  
• Wanneer was duidelijk dat het CDA, net als in 2014, samenwerking met 
 de PvdA uitsluit?  
• Negeert het CDA daarmee een democratische gelegitimeerde partij 
 gewoon?  
• Is de opstelling van het CDA bij de informateurs slechts een opening 
 voor de ‘Bühne’ geweest? 
• Hoe zou uzelf dit gedrag typeren? 
 
 
 
Vragen aan de VVD 
• Hoe beoordeelt u het argument dat de PvdA is uitgesloten vanwege het 
 in het verleden gevoerde beleid, tegen de achtergrond dat u zelf 
 onderdeel uitmaakte van diezelfde coalitie?  
• Hoe kijkt u aan tegen het gevoerde beleid in de coalitie met LB en de 
 PvdA?  
• Staat u hier nog steeds achter evenals achter uw wethouder Den Butter 
 die als wethouder financiën deel uitmaakte van het college?  
• Hebt u met uw opstelling, het vertrek van wethouder Finkenflügel 
 impliciet op uw conto geschreven? 
• Hoe definieert u frisse wind, schone lei en schoon schip?  
• Hoe past de keuze van de huidige wethouders, inclusief uzelf, in deze 
 definitie?  
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Vragen aan LB 
• Hoe beoordeelt u het argument dat de PvdA is uitgesloten vanwege het  
 in het verleden gevoerde beleid, tegen de achtergrond dat u zelf 
 onderdeel uitmaakte van diezelfde coalitie?  
• Hoe kijkt u aan tegen het gevoerde beleid in de coalitie met LB en de 
 PvdA? 
•  Staat u hier nog steeds achter evenals achter uw wethouder Den Butter 
 die als wethouder financiën deel uitmaakte van het college?  
• U hebt steeds gestreefd naar een 4-partijen coalitie. Toch bent 
 u akkoord gegaan met een andere uitslag. Waarom? 
• Welke belangrijke redenen waren er om anders te kiezen?  
• Kunt u aangeven welke momenten hierin cruciaal waren?  
• Wanneer hebt u gekneed, gemasseerd, met de vuist op tafel geslagen 
 leek?  
• Waarom heeft LB ingestemd met het verzoek van de VVD om een 
 wethouder in te leveren? 
• Heeft lokaal Belang op enig moment overwogen om niet langer met het 
 CDA  verder te gaan? 
• Welk moment of momenten was of waren dat?  
• Waarom hebt u niet voor deze optie gekozen?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


