Advies informateur René Mol 10 april 2019
Inleiding
Op 27 maart 2019 heeft de VVD kenbaar gemaakt uit de coalitie met Gewoon Lokaal! en CDA te
stappen, die in 2018 was gevormd en bezegeld met het coalitieakkoord “Gewoon samen doen!”. Op 1
april 2019 ben ik door Gewoon Lokaal! gevraagd om als informateur het initiatief te nemen om een
advies uit te brengen voor een stabiele coalitie voor de gemeente Steenbergen voor de komende drie
jaar. Vervolgens heb ik gesprekken gevoerd met alle zes de fracties van de gemeenteraad. In deze
gesprekken is gesproken over de ontstane situatie en heeft elke partij aangegeven welke coalitie
voorkeur heeft en welke aandachtspunten daarbij van belang zijn. Van deze gesprekken zijn
verslagen gemaakt, welke ook naar de gemeenteraad worden gestuurd. Op basis hiervan breng ik dit
advies uit voor een nieuwe coalitie en doe ik suggesties voor het formatieproces dat hierop gaat
volgen.

Advies nieuwe coalitie
Mijn advies is om de formatie te starten met als doel het tot stand brengen van een nieuw
coalitieakkoord met de partijen Gewoon Lokaal!, Volkspartij en het CDA. Deze partijen hebben de
voorkeur voor deze combinatie uitgesproken in de overtuiging dat zij in het formatieproces de
inhoudelijke verschillen weten te overbruggen. Er ontstaat daarmee een brede coalitie met een ruime
meerderheid van 13 zetels, waarin beide winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn
vertegenwoordigd. In deze meerderheid is er ook ruimte voor individuele standpunten in deze fracties.
Het bleek niet mogelijk om de huidige coalitie te repareren en voort te zetten, omdat er nu
onvoldoende vertrouwen is tussen de VVD en Gewoon Lokaal!. Een alternatieve coalitie met de VVD
en de Volkspartij, aangevuld met D66, CDA en/of PvdA, blijkt niet haalbaar. De Volkspartij heeft
daarvoor onvoldoende vertrouwen in de VVD. CDA en D66 zijn bereid om met elke coalitie mee te
doen. PvdA ziet als enige optie een coalitie met de Volkspartij, CDA en D66 met in mijn ogen een
kwetsbare meerderheid van 10 zetels. Bij Gewoon Lokaal! en de Volkspartij is er een duidelijke
voorkeur om het CDA in deze coalitie te betrekken.

Advies voor het formatieproces
Ik adviseer om een nieuw coalitieakkoord tijdens de komende formatie uit te gaan werken. Het is voor
de stabiliteit van het bestuur van de gemeente Steenbergen van groot belang dat de drie partijen op
relevante dossiers inhoudelijk goede afspraken maken. Ook adviseer ik de partijen om afspraken te
maken hoe de diversiteit van standpunten in de fracties, in het debat en bij de besluitvorming in de
gemeenteraad, goed tot zijn recht kan komen.

