
Raadsvergadering 3 juni, agendapunt 4, verslag coalitievorming 
Voorzitter, 

Vandaag heeft de raad dan ruim twee maanden na de verkiezingen de gelegenheid om te spreken 

over de vorming van de beoogde coalitie. Dat heeft tamelijk lang geduurd maar in vergelijking met 

Den Helder of Amsterdam mogen we ons gelukkig prijzen, er is een akkoord gesloten. 

Allereerst mijn complimenten. De Schager Courant vermeldde het ook al. Vier partijen met 

divergerende opvattingen hebben hun standpunten naar elkaar gebracht en maken zo een soort 

afspiegelingscollege. De PvdA heeft in een gesprek met de informateur onze speerpunten voor de 

komende raadsperiode naar voren gebracht. Daarnaast hebben wij gesteld de voorkeur te geven aan 

een coalitie die over een meerderheid van minimaal 16 van de 29 zetels beschikt. 

Voorzitter, de PvdA was en is bereid bestuursverantwoordelijkheid te dragen, ook in moeilijke tijden 

zoals de afgelopen twee en een half jaar. Dat hebben wij de informateur ook laten weten. In zijn 

advies koos hij echter voor verdere gesprekken met alleen de grootste fracties. De uitkomst voldoet 

weliswaar aan onze wens om een voldoende meerderheid met de coalitie te hebben (het zijn zelfs 21 

zetels geworden) maar teleurstellend is daarbij dat de partij die het grootste verlies heeft geleden 

toch weer in het college kan plaats nemen. Daarnaast heeft de informateur een aantal inhoudelijke 

programma suggesties gedaan die wel erg ver gingen zoals het invoeren van een commissie stelsel 

ongeacht de financiële consequenties. Maar goed, het is gelopen zoals het is gelopen. 

Bij de vorming van de eerste coalitie in Hollands Kroon verklaarde de Senioren zich er vanaf het begin 

een tegenstander van. De reden was dat de partij die het grootste verlies had geleden in vergelijking 

met de voorgaande gemeenteraadsverkiezing toch plaats nam in het college en bovendien dat de 

voormalige gemeenten Wieringen en Wieringermeer niet in het college waren vertegenwoordigd. Bij 

de coalitie waar dit agendapunt over gaat is er weinig veranderd: de partij die het meeste heeft 

verloren bij de laatste verkiezing maakt deel uit van de coalitie en er is nog steeds geen 

vertegenwoordiger van Wieringen in het college. Wieringermeer mag nu wel in het college 

aanschuiven maar Niedorp valt weer af. Wat wel veranderd is is het standpunt van de Senioren want 

nu is er ineens geen bezwaar meer tegen deze tekortkomingen! 

Voorts werd door de Senioren twee en een half jaar geleden aangevoerd dat die partij de nodige 

ervaring met het besturen van een gemeente had en op basis daarvan toch ook in het college 

behoorde te worden opgenomen. Vreemd dat er dan nu een wethouder wordt voorgedragen die 

zoals de Wieringer Courant stelt een onbeschreven blad is in gemeenteland. 

Los van deze kanttekening, de PvdA zal niet kinderachtig doen en neemt het verslag verder voor 

kennisgeving aan. 

 


