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1. Kennismaken
Een ieder stelt zich voor.
2. Verwachtingen delen
De heer Mol begint met een introductie en licht zijn rol in het proces toe en geeft aan dat zijn opdracht is om
een stabiele coalitie te vormen.
3. Proces komende weken
De heer Mol geeft uitleg over het proces van de komende weken. Hij geeft aan dat de verkiezingsuitslag van
vorig jaar, waarbij Gewoon Lokaal! als grootste partij uit de bus gekomen is, in beginsel zijn uitgangspunt is.
Hierop wordt door de heren van de VVD de vraag gesteld of dit betekent dat de heer Mol ook blijft uitgaan van
Gewoon Lokaal! als coalitiepartij. De heer Mol geeft hierop aan dat het voor de hand ligt om met de grootste
partij als uitgangspunt in eerste instantie aan de slag te gaan, maar dat dit niet wil zeggen dat een ander
scenario niet denkbaar is; hij sluit geen enkel scenario uit in deze fase en alles ligt nog open.
4. Wat is er volgens u precies gebeurd; wat heeft geleid tot de stap die vorige week door de VVD is genomen?
De heer Gommeren antwoordt dat na de verkiezingen vorig jaar bij het informeren en formeren de voorkeur is
uitgesproken om verder te gaan met dezelfde coalitie, maar dan zonder D66 omdat getwijfeld werd aan de
stabiliteit van die partij. Over de inhoud en standpunten is toen gesproken en alles is uitonderhandeld met het
coalitieakkoord als gevolg. Het coalitieakkoord is op grove lijnen gemaakt; geen vastliggende grove afspraken.
Het is allemaal erg algemeen gehouden. De heer Gommeren geeft aan dat je daarna natuurlijk pas met elkaar
aan de slag gaat en dat de VVD toen al gauw dingen ging merken. De VVD bemerkte tijdens de
coalitieoverleggen dat Gewoon Lokaal! aan tafel zit met zes verschillende mensen met verschillende
standpunten. Onderling is er geen consensus waardoor de coalitie ook niet verder kwam. Volgens de VVD was
dit een structureel probleem waar ook geen verbetering in zat. Dit probleem deed zich ook voor bij het
windmolendossier en dit was voor de VVD de druppel. De heer Gommeren merkt nog op dat de zet van de VVD
van vorige week absoluut niet als verrassing kwam, zoals wel gesuggereerd wordt door Gewoon Lokaal!.
Integendeel, zegt de heer Gommeren. De laatste week zijn er stevige gesprekken gevoerd en is door de VVD
ook benoemd dat het zou kunnen gebeuren dat de VVD de coalitie verlaat. De VVD kon niet langer tegen het
besluiteloze gedrag van Gewoon Lokaal!.
5. Wat heeft u hiervan geleerd?
De heer Gommeren geeft aan dat afgesproken was om voor een breed en algemeen raadsprogramma te gaan
waar ze zich toch niet 100% goed bij voelden. De VVD heeft geleerd dat ze het zo niet meer moeten doen. Het
vertrouwen dat er was, was eigenlijk met name gebaseerd op de vorige geslaagde coalitieperiode; toen zijn de
vier jaren met succes vol gemaakt.

6. Hoe staat de VVD tegenover coalitiepartij CDA?
De heer Gommeren antwoordt dat ze met het CDA een betere relatie in de coalitie hadden dan met Gewoon
Lokaal!, al denkt hij dat het zetelverschil daar wellicht ook aan bijdroeg; de VVD en het CDA hadden samen vijf
zetels waar Gewoon Lokaal! er zes had. De heer Verbeek geeft aan dat tussen VVD en CDA geen spanning was
en dat het probleem puur bij Gewoon Lokaal! lag. De heer Mol constateert dat wat vier jaar lang wel werkte,
nu opeens niet meer werkte. De heer Gommeren bevestigt deze constatering. De heer Hage merkt op dat het
met de aansturing binnen Gewoon Lokaal! te maken heeft; het gebrek aan leiderschap zou Gewoon Lokaal!
opgebroken hebben.
7. En nu; hoe nu verder?
De heer Gommeren geeft aan dat de VVD ervoor openstaat om opnieuw in een coalitie te stappen, maar dat
één ding voor hen vaststaat en dat is dat dit niet meer samen met Gewoon Lokaal! zal zijn. De VVD heeft
afgelopen week in kaart gebracht wat coalitiemogelijkheden voor hen zijn en daar kwam duidelijk uit naar
voren dat een coalitie met VVD en Gewoon Lokaal! voor de VVD niet meer tot de opties behoort. Volgens de
heer Gommeren kan dit ook niet meer na de stap die vorige week gezet is door de VVD. De heer Gommeren
zegt dat de VVD last heeft van de linksere kant van Gewoon Lokaal!. Voor de VVD is het wel een optie om in
een coalitie samen te gaan werken met de tweede grootste partij, de Volkspartij. En dan zijn er volgens hen
varianten mogelijk, met CDA, D66 en/of PvdA.
8. Laten we even inzoomen op de Volkspartij, wat een partij is met een duidelijk eigen karakter. Matcht dat
karakter met jullie? En zijn er verschillen?
De heer Gommeren antwoordt dat als gekeken wordt naar de Volkspartij versus Gewoon Lokaal!, de Volkspartij
dan beter matcht met de VVD door hun rechtse oriëntatie en zakelijke instelling. Al is de energietransitie een
zwaar punt voor de Volkspartij. Ten aanzien van dit punt staan de VVD en de Volkspartij wel lijnrecht tegenover
elkaar; de Volkspartij wil het liefst helemaal geen windmolens terwijl de VVD voorstander was van het laatste
voorstel en het gewoon wilde afwerken. De heer Hage geeft aan dat het discussiepunt met de windmolens ook
niet is óf ze er komen, want ze komen er toch. Als de Volkspartij deelneemt aan de coalitie, kunnen ze daar ook
niet meer omheen, terwijl ze er nu als oppositiepartij nog tegenaan kunnen trappen, aldus de heer Hage.
9. Zijn er nog andere lastige dossiers als het gaat om jullie en de Volkspartij?
Mogelijk het dossier arbeidsmigratie, zegt de heer Verbeek. Maar enkel ten aanzien van de locatie, verder niet.
De heer Gommeren geeft nog aan dat de VVD ten aanzien van het AFC makkelijker akkoord denkt te vinden
met de Volkspartij dan nu het geval was met Gewoon Lokaal! bij het raadsprogramma. Verder zijn er volgens
de heer Gommeren niet echt dossiers waar deze twee partijen erg in verschillen.
10. Als er dan nog een derde partij bij zou moeten komen, naast VVD en Volkspartij, welke zou dit volgens jullie
dan moeten zijn?
De heer Verbeek geeft hierop aan dat de VVD qua personen goed samen kan met het CDA en D66, waarbij het
CDA nog de voorkeur heeft. Dit omdat de VVD het CDA stabieler vindt dan D66, maar benadrukt wordt dat de
VVD zeker geen bezwaar heeft tegen D66.
11. Is het nu een optie voor jullie om toch voor het raadsprogramma te gaan?
De heer Verbeek antwoordt hierop dat men dan volgens hem helemaal van nul af weer moet beginnen. Het is
óf het raadsprogramma van nul af óf gewoon een coalitie. De heer Gommeren is van mening dat het
samengaan van alle partijen in plaats van het vormen van een coalitie iets is waar men in Steenbergen nog niet
aan toe is en dat daar dus ook nog niet naar gekeken moet worden. Hij geeft ook aan dat nu gaan voor een
breed raadsprogramma neerkomt op een voortzetting van de huidige situatie op basis van een
minderheidscoalitie en dan lijkt het voor de buitenwacht alsof er niets is gebeurd en dit kan niet. Als we dit al
zouden willen, dan zou dit moeten gebeuren van nul af met inschakeling van vakwethouders, aldus de heer

Gommeren. Op de vraag van de heer Mol of dit dus voor de VVD nu nog geen écht serieuze optie is,
antwoorden de heren van de VVD dat dit inderdaad voor hen nog geen serieuze optie is.
12. Zijn er nog andere partijen die jullie uitsluiten om een coalitie mee te vormen?
De heren van de VVD antwoorden hierop met een nee. Op de vraag van de heer Mol of het dus puur om
Gewoon Lokaal! gaat, antwoordt de heer Gommeren dat dit klopt, waarbij hij nog benadrukt dat het niet gaat
om de mensen van Gewoon Lokaal!, maar om het acteren van de fractie. Aanvullend merkt de heer Gommeren
nog wel op dat de relatie en verwevenheid van Gewoon Lokaal! met de pers en de nauwe verbondenheid met
Stichting Sirene ook de nodige wrevel heeft opgewekt binnen de VVD.
13. Willen jullie nog andere dingen delen nu die volgens jullie in deze fase erg belangrijk zijn?
Nee, aldus de heren van de VVD.
14. Nu ligt er een coalitieakkoord dat algemeen is en veel ruimte biedt om in te kleuren. Zouden jullie het
coalitieakkoord nu helemaal dichtgetimmerd willen?
De heer Verbeek antwoordt hierop dat de VVD een strakker raadsprogramma wil en dat het niet te vrijblijvend
moet zijn. Hij is van mening dat, gelet op de verhoudingen in de raad, de versnippering, deze vrijblijvendheid
niet werkt. De heer Mol haakt hierop in met de vraag dat het toch door de grootte van Gewoon Lokaal! en de
verschillendheid daarbinnen kwam dat het niet werkte. De heer Mol vraagt zich af of de VVD hierover
gesprekken heeft gevoerd met Gewoon Lokaal!. De heer Gommeren antwoordt op de eerste vraag dat dit klopt
en op de tweede vraag dat hier inderdaad over gesproken is en dat er afspraken zijn gemaakt; Gewoon Lokaal!
beloofde beterschap, maar verbetering kwam er niet. Of het dan nu zo strak mogelijk georganiseerd moet
worden, dat weet de heer Gommeren niet zo goed. De heer Hage geeft nog aan dat er nu is voortgeborduurd
op de vorige periode waarin het subliem ging, op een enkele botsing na. Volgens de heer Gommeren werd een
en ander dan goed uitgesproken. De heer Verbeek merkt nog op dat, voor wat betreft de windmolens, als het
een tiphoogte van 180 meter wordt, dit niet hun keuze is, maar dat dat dan eenmaal zo is en de VVD zich daar
dan dus bij neer zal leggen en zal focussen op het volgende dossier. Echter nu wordt er niet eens aan stemmen
toegekomen en daar valt de VVD over.
15. Hebben jullie nog verdere aanvullingen?
De heer Verbeek zegt dat de VVD bij de formatie in 2018 de kassen heeft ingeruild voor hoge molens en dat dit
niet is vastgelegd; dat zou de VVD nu anders willen.
16. Hoe gaat het in zijn algemeenheid in de raad?
De heer Gommeren zegt goed. De sfeer is goed en dit vindt zowel de coalitie als de oppositie. De heer Verbeek
geeft aan dat er geen sprake is van misgunnen of iets dergelijks. De heer Gommeren geeft nog aan dat zij wel
vaak horen dat ze ‘te lief’ zijn in de gemeenteraad en dat ze wel wat steviger mogen zijn. Nu de heren van de
VVD aangeven alles gezegd te hebben wat zij wilden zeggen, dankt de heer Mol hen voor dit gesprek.

