
Verslag onderhandelingen coalitie gemeenteraad 2019 

 

 Datum en tijd:  woensdag 3 april 2019 21:30 – 22:00 uur 

 Partijnaam: PvdA 

 Aanwezig: René Mol - informateur 

  Nadir Baali  - fractievoorzitter PvdA (nadirbaali@hotmail.com) 

  Joop Stoeldraijer – burgerraadslid PvdA 

  Simo Baali – PvdA-lid 

 Notulist:  Marije Busse 

 

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.  

De heer Baali geeft aan het idee te hebben dat er al gestuurd wordt naar een coalitie waar Gewoon Lokaal! 

onderdeel van is. De heer Mol geeft aan terug te gaan naar de verkiezingsuitslag, waarbij Gewoon Lokaal! de 

grootste partij was. De heer Mol spreekt met alle partijen en als iedere partij zou uitspreken niet samen te 

willen werken met Gewoon Lokaal!, dat dat dan zijn conclusie zou zijn richting Gewoon Lokaal!.  

De heer Baali geeft aan twijfels te hebben over de stabiliteit van Gewoon Lokaal! in een coalitie.  

De heer Mol benadrukt dat zijn intentie is een stabiele coalitie te vormen, die ook stabiel is op het moment dat 

het spannend wordt in de komende 3 jaar.  

 

4. Hoe kijkt u aan tegen de ontstane situatie? 

De heer Baali geeft aan het niet onlogisch te vinden dat het is gebeurd. De heer Baali voelde het aankomen, 

alleen had niet verwacht dat het zo snel zou zijn.  

PvdA is het oneens met de VVD over de windmolens, maar snapt wel de frustratie van de onduidelijkheden en 

vertragingen in het dossier. PvdA twijfelt aan de daadkracht van het college. Vragen worden niet opgepakt, het 

college moet vaak herinnerd worden aan afspraken. Het college komt niet sterk over. De heer Baali kan zich 

voorstellen dat de VVD zich daaraan heeft geërgerd.  

De heer Stoeldraijer merkt in de raadsvergaderingen dat het CDA en de VVD altijd het college steunden in de 

raad, maar dat deze steun er vanuit Gewoon Lokaal! niet altijd was. Soms leek Gewoon Lokaal!! wel een 

oppositie partij.  

De heer Baali geeft aan dat Gewoon Lokaal! qua raadsleden de meest diverse opvattingen heeft. Dit maakt 

Gewoon Lokaal! een lastige coalitiepartner.  

 

5. Bent u bereid om in een coalitie te stappen? 

De PvdA zou de coalitie in willen stappen, maar niet onder elke voorwaarde. De PvdA zou in dat geval wel een 

wethouder willen leveren, omdat daar de daadkracht in zit. De PvdA heeft ook een aantal 

wethouderskandidaten.  

De heer Baali geeft aan een samenwerking met Gewoon Lokaal! niet te zien zitten, omdat er te veel twijfels zijn 

over de partij en de diversiteit in de fractie. Voor de PvdA is de enige optie een coalitie van de huidige 

oppositiepartijen (D66, Volkspartij, PvdA) en het CDA. De Volkspartij zit ideologisch gebied wel wat van de PvdA 

verwijderd. Het mooie van deze coalitie is dat het de meest divers mogelijke is. Dit kan tot spanningen leiden, 



maar als oppositie is juist goed samengewerkt. Het is wel een kleine coalitie, maar wel een mooie mix. Er zal 

regelmatig steun gezocht moeten worden bij de oppositie, maar daar wordt de besluitvorming beter van.  

 

Een raadsprogramma zoals dat vorig jaar werd besproken, is voor PvdA niet bespreekbaar, omdat in dat 

voorstel de grootste partijen de wethouders zouden leveren. De PvdA wil wel een breed raadsprogramma, 

maar dan de beste wethouders kiezen op basis van sollicitaties. De partijprogramma’s overlappen elkaar 90%, 

dus dit zou wel mogelijk zijn. Er moet dan wel een sterk bestuur zijn.  

 

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

 

De AZC-mentaliteit aangaande migranten van De Volkspartij strookt niet met de standpunten van de PvdA. 

Daar moet goed over gesproken worden.  

PvdA wil alles in goed overleg met de inwoners doen, zoals over de windmolens. PvdA is voor windenergie, 

maar er moet geluisterd worden naar de burgers. Dat standpunt (goed en kritisch overleggen) deelt De 

Volkspartij met de PvdA.  

Het sociale beleid kent in Steenbergen een goede basis, maar dat moet worden uitgebreid qua bekendheid. De 

verschillen hierin tussen links en rechts zijn niet zo groot, maar bij uitbreiding qua mogelijkheden wel aanwezig.  

 

De windmolens zijn naar de mening van de PvdA te hoog en te dicht bij de woonkern. Er zijn diverse 

alternatieven aangedragen door de PvdA. Ook de planschaderegeling schiet tekort in dit dossier.  

 

Verder zijn er geen struikelblokken binnen de voorgestelde coalitie. Het CDA is een sociale partij, D66 heeft een 

sociale en liberale kant. Er zijn geen grote verschillen geweest in standpunten en de personen kunnen goed 

met elkaar overweg.  

 

Het huidige coalitieakkoord vindt de PvdA slap. Er staan geen doelen en ambities in, het is te open 

geformuleerd.  

 

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

Een coalitie van De Volkspartij en Gewoon Lokaal! is geen wezenlijke optie. De heer Baali vreest voor een 

botsing tussen een intern sterke partij als De Volkspartij en een intern zeer diverse partij als Gewoon Lokaal!. 

De verschillen zijn te groot en er is een litteken van de onderhandelingen van vorig jaar. Ook tussen De 

Volkspartij en VVD bestaan nog oude littekens. De PvdA maakt zich zorgen om de stabiliteit van een nieuwe 

coalitie, maar geeft aan dat ook bij een coalitie zonder de PvdA constructief kritisch meegedacht zal worden. Of 

de PvdA er nu in komt of niet, de gemeente heeft een stabiel bestuur nodig.  


