Verslag onderhandelingen coalitie gemeenteraad 2019
Datum en tijd:
Partijnaam:
Aanwezig:

Notulist:

zaterdag 6 april 2019 10:00 – 11:00 uur
Gewoon Lokaal!
René Mol - informateur
Maurice Remery – Fractie voorzitter
Wilma Baartmans – Gewoon Lokaal!
Jan Veraart – Gewoon Lokaal!
Claire van Nispen

1. Kennismaken
De aanwezigen stellen zich aan elkaar 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. De heer Mol treedt op als
informateur. Er is nog niet besproken of de heer Mol ook als formateur wordt aangesteld. Dat
wordt nog besproken.
4. De heer Mol vraagt hoe Gewoon Lokaal! aan kijkt tegen de ontstane situatie.
Gewoon Lokaal! is verrast door de beslissing van de VVD.
Mevrouw Baartmans geeft aan dat de beslissing van de VVD ook voor het college een verrassing
is. In het college is niets aan de hand. Dat is nog steeds zo.
6. De heer Mol vraagt hoe Gewoon Lokaal! denkt dat er nu verder moet worden gegaan.
De heer Remery geeft aan dat er zo snel mogelijk, in ieder geval eind van de maand, een goed
gedragen en werkbare coalitie moet zijn. Gewoon Lokaal! trekt verder samen met het CDA en
zoekt een andere partij om een coalitie te vormen. Gewoon Lokaal! denkt dat dit richting van de
Volkspartij zou kunnen gaan.
De Volkspartij heeft vijf zetels en ook een verbinding naar de burgers. Dit zorgt voor een flinke
meerderheid van zetels. De vertegenwoordigende kracht van de nieuwe coalitie wordt groter
indien er een coalitie wordt gevormd met de Volkspartij.
Er zijn mogelijkheden met andere partijen, maar dit zorgt voor een kleine en minimale
meerderheid. De vraag is of je dat in deze fase moet doen.
Mevrouw Baartmans geeft aan dat er inhoudelijk wel ‘beren op de weg’ zijn.
Het is belangrijk dat men wat minder strak in het pak zit. Mensen moeten de gelegenheid hebben
om hun mening te verkondigen. Nu was er sprake van een strak geregisseerde club.
De heer Remery antwoordt dat het coalitieakkoord ruim was. De vorige coalitie kon hier niet mee
om gaan.
7. De heer Mol vraagt waarom Gewoon Lokaal! de voorkeur uitspreekt voor een coalitie met het
CDA.
Mevrouw Baartmans antwoordt dat het CDA nog achter het coalitieakkoord staat. Zij trekken
samen op. De Volkspartij is rechts-liberaal, Gewoon Lokaal! midden vooruitstrevend en het CDA

midden.
De heer Remery geeft aan dat er cement nodig is tussen twee partijen. Het is goed om hier een
derde partij bij te betrekken. Van oudsher is er een hechtere band met het CDA. De heer Remery
geeft aan dat hij denkt dat Gewoon Lokaal! er pragmatisch wel met D66 aan uit zou komen.
De heer Veraart geeft aan dat het belangrijk is dat er draagvlak is voor de nieuwe coalitie. De
Volkspartij en Gewoon Lokaal! hebben samen elf zetels. Als gekeken wordt naar de stemmen op
de partijen is dit minder dan de helft van de kiezers. Het CDA is daarom een aanvulling voor de
coalitie.
9. De heer Mol vraagt over welke dossiers de komende drie jaar goede afspraken gemaakt
moeten worden.
Mevrouw Baartmans antwoordt de energietransitie en de Karolinadijk.
De heer Remery geeft aan dat er een oplossing gevonden moet worden ten aanzien van de
Karolinadijk. Er moet tot afstemming gekomen worden als je niet hoger gaat dan 150 meter. Voor
de toekomst is het belangrijk dat in het coalitieprogramma wordt opgeschreven hoe met
eventuele andere windturbines wordt omgegaan. Voor de andere items ziet de heer Remery
geen problemen met de Volkspartij op het gebied van duurzaamheid.
Mevrouw Baartmans geeft aan dat de gemeente Steenbergen een gemeente is waar veel
windenergie te halen valt. Zij geeft aan dat de Volkspartij en Gewoon Lokaal! moeten bekijken
onder welke voorwaarden zij bereid zijn hier meer aan te doen.
11. Zijn er nog andere dossiers?
De heer Remery geeft aan dat de opvang van vluchtelingen geen actueel item is. Indien dit zich
wel voor gaat doen, is het goed als partijen hierover duidelijk zijn naar elkaar. Mevrouw
Baartmans vult aan dat het goed is om het met elkaar wel over dit soort onderwerpen te hebben.
Dit zijn onderwerpen waar men verschillend in zit. Er moet duidelijkheid naar elkaar toe zijn. De
Volkspartij wil eveneens geen nieuwe uitbreiding van de glastuinbouw.
De rest zijn kleine punten, maar geen breekpunten. Er moet wel over worden gesproken.
Ten aanzien van de tweede supermarkt in Dinteloord moet een compromis worden gevonden.
De Volkspartij wil geen reclamebelasting. Gewoon Lokaal! wil dit wel. Deze items zijn
overbrugbaar maar dit moet wel goed worden besproken en opgeschreven worden.
Mevrouw Baartmans benoemt de doorgang van de herbestemming van de Gummaruskerk. Op
dit moment wordt er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Met de Volkspartij moet
afgesproken worden hoe met de uitkomsten wordt omgegaan.
De heer Remery benoemt de arbeidsmigranten en geeft aan dat de partijen hierover helder naar
elkaar toe moeten zijn.
12. De heer Mol vraagt wat Gewoon Lokaal! karakteriseert ten opzichte van de Volkspartij.
Mevrouw Baartmans geeft aan dat Gewoon Lokaal! een diverse partij is met mensen uit alle
kernen die links, rechts én midden stemmen. Dit is de kracht van Gewoon Lokaal!, maar er moet
wel voor worden gezorgd dat er een eenheid blijft en dat het bestuurbaar blijft. Gewoon Lokaal!
heeft hiertoe ook maatregelen genomen. Dit laat Gewoon Lokaal! niet alleen afhangen van
buiten. Gewoon Lokaal! zal hier ook intern aan werken.

13. De heer Mol vraagt wat zij zouden willen versterken. Is dat de eenheid of bijvoorbeeld
hetzelfde denken over dossiers binnen de partij?
De heer Remery antwoordt dat dit eensgezindheid is. Als er een besluit komt moet de partij daar
achter staan. Binnen de partij mag worden gediscussieerd, maar er komt wel een eindpunt.
Mevrouw Baartmans vult aan dat er respect is voor de diversiteit, maar dat het wel bestuurbaar
moet blijven. Dingen moeten wel afgetikt kunnen worden.
14. De heer Mol geeft aan dat er sprake is van een meerderheid als de Volkspartij en Gewoon
Lokaal! in de coalitie komen. Het is belangrijk dat ook wordt gekeken hoe wordt omgegaan met
minderheden. Er zijn wel verschillen tussen de partijen.
De heer Remery geeft aan dat dit klopt en dat dit betekent dat er ook een goed coalitieoverleg
moet komen. Er moeten consequent coalitieoverleggen komen voorafgaand aan de
raadsvergadering. Hier zouden ook de wethouders aan kunnen deelnemen. Hierdoor kom je tot
betere afstemming. In de vorige coalitie is het wel eens langs elkaar heen gegaan. Het had beter
naar elkaar uitgesproken kunnen worden als er problemen waren. Dat moet in de toekomst niet
meer gebeuren.
15. Zijn er nog andere dingen?
Mevrouw Baartmans benoemt de afvalstoffenheffing. Mensen voelen zich gedupeerd omdat ze
meer geld moeten betalen. DIFTAR is een onderwerp wat in het akkoord gezet moet worden.
De heer Remery geeft aan dat iedereen de kosten voor de burger zo laag mogelijk wil maken.
DIFTAR is een methode om dit eerlijker te maken.
Mevrouw Baartmans geeft aan dat zij zou willen dat een deel van het coalitieprogramma in tact
blijft.
16. De heer Mol vraagt of het coalitieprogramma meer in hoofdlijnen moet worden opgesteld of
meer de diepte in moet.
De heer Remery geeft aan dat bepaalde vastigheid in het programma moet worden opgenomen.
Er moeten meer afspraken gemaakt worden, maar er moet ook ruimte over blijven voor een
bepaalde mate van flexibiliteit.
17. De heer Mol geeft aan dat een breed raadsprogramma een beeld was voor Gewoon Lokaal!.
Is dit het moment voor een breed raadsprogramma?
Mevrouw Baartmans antwoordt dat dit niet het moment is. Afgesproken is dat in het tweede of
derde jaar gekeken wordt hoe dit tot stand zou kunnen komen.
De heer Remery geeft aan dat dit doel wel kan blijven staan. Het is een goed streven.
17. De heer Mol vraagt hoe de sfeer tussen de oppositie en Gewoon Lokaal! is.
Mevrouw Baartmans geeft aan dat er een leuke samenwerking is met de Volkspartij. De heer
Remery geeft aan dat de Volkspartij een uitgesproken mening kan hebben. Dit zorgde af en toe
voor discussie, maar na de vergadering was er weer sprake van goede harmonie.

