
 

 

Coalitieakkoord 2020-2022  

Vijf partijen zijn er in betrekkelijk korte tijd in geslaagd een college te vormen 

dat  tot 2022 onder het motto Samen verder bouwen onze gemeente gaat 

besturen.  

LLB wenst Dorpsbelangen, SGP, ChristenUnie, VVD en PvdA veel wijsheid en 

sterkte toe om de rit tot de nieuwe verkiezingen uit te zitten.  

Een nieuw college werd noodzakelijk nadat Dorpsbelangen, SGP en de 

ChristenUnie onze fractie uit het college stootte. Daar werd uiteraard een 

raadsdebat aan gewijd en leidde tot de val van het gehele college omdat 

Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie volstrekt niet duidelijk maakten waarom  

wij het college moesten verlaten.   

Lag het aan de kwaliteiten van onze wethouder Hartman? Dat werd steevast 

ontkend! Zij werd zelfs geprezen. 

Lag het  aan ons stemgedrag? Lag het aan bepaalde ideeën van onze partij die 

niet zouden stroken met de opvattingen van andere partijen? Was er sprake 

van een onverenigbaarheid van karakter? Lag het aan mijn optreden als 

fractievoorzitter? 

Wij weten het niet en de burger weet het evenmin. De fractieleiders hulden 

zich in stilzwijgen en de mist is nog steeds niet opgetrokken. 

Misschien krijgen wij op de valreep nu meer te horen of moeten we jaren 

wachten op de memoires van een van de hoofdrolspelers in dit theater van de 

politieke lafheid?  

Misschien krijgen we vandaag alsnog enige opheldering. Ook al omdat wij in 

het coalitieakkoord bij herhaling lezen dat de gemeente veel meer wil 

communiceren met de burger. Ik zou zeggen: begin vandaag en beantwoordt 

de simpele vraag: waarom was LLB niet langer meer welkom in het college? De 

burger en de raad heeft ook recht op deze duidelijkheid.  

VVD en PvdA hebben onze plaats in de collegebanken ingenomen. Wij zouden 

graag willen weten waarom ook de PvdA van de partij is. Zonder deze partij 

was er ook een meerderheid. Nu is er een extra wethouder, zelfs twee dames. 

Onze wethouder kon het in haar eentje af.  



Het nieuwe coalitieakkoord is grotendeels gebaseerd op het vorige akkoord. 

Wij kunnen er dus mee instemmen. Sterker, we lezen nu ook dat onze 

gemeente niet in 2030 maar in 2050 energieneutraal moet worden. Een wijs 

besluit. LLB had daar al eerder voor gepleit maar toen werden we kennelijk niet 

serieus genomen. Waarom nu wel? 

Daarnaast vinden wij het wel bijzonder te moeten constateren dat de 

summiere wijzigingen niet zijn doorgevoerd in de onderliggende 10 

programma’s. Daar kunnen we als voorbeeld nog steeds overal energieneutraal 

2030 terugvinden. 

Gelezen hebbende het nieuwe coalitieakkoord dat is het onweerlegbare bewijs 

geleverd dat LLB niet uit het college is gegooid vanwege enorme politieke 

verschillen. Je zou kunnen zeggen: dit nieuwe akkoord is oude wijn in nieuwe 

zakken. 

Wij willen ook graag weten waarom VVD en PvdA nu gaan deelnemen in het 

college? Welke belangrijke politieke punten hebben zij binnengehaald wat hun 

toetreding tot dit college rechtvaardigt? 

In het coalitieakkoord lezen wij dat het nu tijd wordt om aan de onderlinge 

verhoudingen te werken en om in elkaar te investeren. LLB wenst vooral VVD 

en PvdA veel sterkte om in dit mijnenveld met zoveel verschillende partijen te 

excelleren. Mocht het onverhoopt niet lukken, dan hopen wij mettertijd wel te 

horen waarom het is misgegaan. 

We blijven als LLB positief- kritisch samen verder bouwen aan West Betuwe. En 

we blijven opkomen voor onze burgers. 

Tot slot willen wij onze vertrekkende wethouder Jacoline Hartman hartelijk 

danken voor haar werkzaamheden voor de gemeente. Dat zij moest 

verdwijnen, lag niet aan haar, begrepen wij uit het eerdere raadsdebat.  

We zullen haar na een welverdiende vakantie ongetwijfeld elders terugzien in 

een andere functie. 

Op de afscheidsreceptie zal zij een persoonlijke afscheidswoord met een gepast 

cadeau van LLB ontvangen. 
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