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1. Kennismaken 

Een ieder stelt zich voor. 

 

2. Verwachtingen delen 

De heer Mol geeft toelichting over zijn rol in dit proces.  

 

3. Proces komende weken 

De heer Mol geeft uitleg over het proces van de komende weken.  

 

4. Hoe kijkt u aan tegen de ontstane situatie? 

De heer Weerdenburg geeft aan dat het CDA nu onderdeel is van de huidige coalitie, maar dit niet heeft zien 

aankomen. Men wist dat er problemen waren, met name over de windmolens. Als CDA zit men tussen de twee 

andere partijen en pakt men regelmatig de bemiddelende rol. Het CDA is als coalitiepartner niet van tevoren 

geïnformeerd door de VVD, maar heeft het via de pers vernomen en zij betreuren dit. Het CDA dacht een 

stabiele coalitie te hebben.  

Het uiteenvallen van de coalitie is naar mening van de heer Weerdenburg een combinatie tussen de discussie 

over de windmolens en het wantrouwen richting individuele raadsleden van Gewoon Lokaal!.  

 

5. Hoe vindt u dat de coalitie verder moet gaan? 

Het CDA wil graag verder met Gewoon Lokaal!, met een andere derde. Er zijn meerdere mogelijkheden, 

waaronder met D66. Het CDA wil een goede, stevige coalitie, liefst met CDA. De samenwerking met Gewoon 

Lokaal!, maar ook met de VVD van de afgelopen 5 jaar, verliep prima. Het ligt nu niet voor de hand om door te 

gaan met de VVD. Samenwerking wordt niet uitgesloten, maar de VVD zou beter eerst tot rust moeten komen.  

De heer Weerdenburg geeft aan ook mogelijkheden te zien in een samenwerking met De Volkspartij, waardoor 

een brede coalitie ontstaat en dus een groot draagvlak binnen de samenleving. Vorig jaar was het CDA daar 

nog sceptisch over, omdat er een aantal nieuwe leden waren binnen De Volkspartij met een rechtser 

gedachtengoed. In de praktijk blijkt dat het CDA goed overweg kan met alle raadsleden van De Volkspartij. Er 

zit een grote overlap in de partijprogramma’s. Het CDA sluit geen partijen uit.  

 

  



6. Heeft u onderwerpen die van cruciaal belang zijn voor de samenwerking met andere partijen? 

 

Windmolens  

De heer Weerdenburg geeft aan dat dit uiteraard de windmolens zijn. Het CDA is voor windenergie, maar de 

mening van de inwoner telt zwaar. Er zijn 1400 handtekeningen overhandigd. Daar moet rekening mee 

gehouden worden. Voor molens met een hoogte van 150 meter is een aardig draagvlak binnen de raad.  

De heer Van den Berg geeft aan dat duurzame energie noodzakelijk is, dus alle initiatieven zijn mooi, ook 

zonnepanelen. Het CDA heeft alleen moeite met zonnepanelen op de vruchtbare akkers van Steenbergen.  

 

Arbeidsmigranten 

Voor het CDA is de huisvesting van arbeidsmigranten in combinatie met Sunclass van belang. Gewoon Lokaal! 

wil Sunclass teruggeven aan de recreatieve sector, maar er ligt een rapport dat dit niet haalbaar is. Er moet een 

goed plan komen voor Sunclass. De huisvesting van arbeidsmigranten in Dinteloord is voorlopig on hold in 

afwachting van beeldvormende vergadering.  

 

Supermarkt Dinteloord 

Een tweede supermarkt in Dinteloord is een discussiepunt. De Volkspartij wil die graag, ook buiten het 

centrum. Het CDA wil een tweede supermarkt alleen in het centrum. In Dinteloord zijn de meningen verdeeld. 

Zeker als er arbeidsmigranten in Dinteloord komen, is een tweede, goedkope supermarkt wenselijk.  

 

AFC 

Over het AFC moet gesproken worden in het kader van de afronding. Het oude mandje, waarin alle 

procesafspraken staan, moet afgerond worden. Op basis van deze afspraken heeft de provincie toegezegd dat 

na realisering van het AFC er woningen bij komen in Dinteloord. Dit loopt al veel te lang.  

 

Overige onderwerpen 

Het CDA is voor reclamebelasting, maar nut en noodzaak moet in overleg met ondernemers bekeken worden. 

De Volkspartij wil hier een streep door zetten. Ook over de leegstand van winkels moet gesproken worden. 

Daarnaast zou het CDA graag een parallelweg langs de A4 willen, tussen de afslagen Steenbergen en Halsteren, 

met name voor landbouwverkeer.  

 

7. Hoe ziet u de samenwerking met andere partijen in een coalitie?  

Het coalitieakkoord dat er ligt is in de ogen van het CDA een goed akkoord, maar kan iets concreter. Het CDA 

staat open voor een heel nieuw coalitieakkoord, maar dit moet dan wel snel gebeuren.  

 

De Volkspartij heeft in de ogen van het CDA voortreffelijk oppositie gevoerd. Inhoudelijk is de heer Lambers 

een stevige man.  

Een coalitie met De Volkspartij en Gewoon Lokaal! is waar het CDA voor wil gaan. Het CDA is met 2 zetels niet 

nodig voor een meerderheid, maar veel partijen vinden het wel prettig als het CDA meedoet vanwege de 

constructieve instelling. De wethouder van het CDA wordt ook zeer gewaardeerd.  

De heer Lambers kan heel scherp debatteren, maar als het klaar is schudden we elkaar de hand. Ook al 

verschilt hij op de inhoud sterk van bijvoorbeeld de heer Veraart, waardeert hij zijn opstelling en durf. CDA 

heeft een rol in het midden om mensen bij elkaar te brengen.  

 

 

  



8. Heeft u nog andere punten die u mij wilt meegeven? 

Het CDA geeft aan dat haast geboden is en dat het proces geen maanden moet duren. Verder willen zij graag 

gezien de grote dossiers 4,0 FTE aan wethouders. De Volkspartij wil 2,4 FTE, maar dit is echt te weinig in de 

ogen van het CDA. Formatie-uitbreiding op het gebied van wethouderschap durft het CDA wel aan, omdat deze 

extra kosten zich terugverdienen als er goede, kundige wethouders zijn. Als wethouder Prent geen uitbreiding 

wil, zou uitgebreid kunnen worden naar 3,8 FTE.  

 


