
MEMO

MEMO

Onderwerp  : Beëindiging coalitiesamenwerking per 31 mei 2021 

Datum   : 1 juni 2021 

Afzender  : burgemeester J.G.A. Paans 

Telefoonnummer : 078 -7706010   

Emailadres  : bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.  

Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan 
wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad 
toegezegd stuk.  

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo 
niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat 
informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet 
geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie 
of de raad hier via de griffier om verzoekt. 

Aanleiding 
Op maandagavond 31 mei, 21.00 uur ben ik als burgemeester geïnformeerd door de frac=evoorzi?er van de 
SGP dat die avond de coali=esamenwerking met CDA en PvdA is opgezegd. Directe aanleiding is het 
raadsbesluit van 25 mei jl. waarin de gemeenteraad - met de stemmen van de SGP tegen het voorstel - een 
geamendeerd collegevoorstel heeK aangenomen over de Kaders hoe om te gaan met de zondagsrust rond 
het Werelderfgoed Kinderdijk. Meer in het bijzonder door de geamendeerde tekst van kader 6 dat stelt dat 
naast de andere zes dagen ook op zondag =jdens openings=jden van het Werelderfgoed de shu?lebus zal 
rijden ter ontlas=ng van de (parkeer)overlast in en nabij de kern Kinderdijk. 
Ook van de zijde van de frac=es van PvdA en CDA is mij de uitkomst van het coali=eberaad gemeld. 
Van beide zijden is mij gemeld in welke stappen de beëindiging van de coali=esamenwerking op dinsdag 1 
juni plaatsvindt en openbaar wordt gemaakt. Achtereenvolgens verschijnen daarover vandaag 
persberichten van de SGP, gevolgd door PvdA en CDA. Gevolgd door het uitbrengen van dit memo aan u 
door mij, in combina=e met een kort persbericht waarin ook de duiding vanuit het college is opgenomen. 

Coali,e en college 
Het beëindigen van de coali=esamenwerking is eerste onderwerp van gesprek geweest in de vergadering 
van het college van burgemeester en wethouders op dinsdagochtend 1 juni. 
Naast de conclusies die de SGP frac=e heeK getrokken over de samenwerking met PvdA en CDA heeK 
wethouder Verheij in het college gemeld dat het beëindigen van de coali=esamenwerking door de SGP voor 
hem aanleiding is de raad te berichten dat hij zijn wethouderschap zal beëindigen conform ar=kel 43, lid 2 
Gemeentewet 1 maand na ontslagname, per 1 juli 2021. Deze brief ontvangt u separaat. 



In goed overleg komt het college tegemoet aan het voornemen van wethouder Verheij zijn werkzaamheden 
naar behoren te kunnen afronden en overdragen. Zijn deelname aan (externe) bestuurlijke overleggen zal 
worden waargenomen door de collega’s in het college. Dit is een voorlopige waarneming tot in een 
defini=eve portefeuille (her-)verdeling is voorzien en ziet er vooralsnog als volgt uit: 

Waarnemingen: 
- Portefeuille Financiën: wethouder Kraijo  
- Portefeuille Jeugdzorg: wethouder Jongmans 
- Portefeuille Openbare Ruimte: wethouder Kraijo 
- Portefeuille Ondernemen en projecten Waterhoven en Nedstaal: burgemeester Paans 
- Portefeuille Bedrijfsvoering: burgemeester Paans 
- Portefeuille Vastgoed: wethouder Jongmans 
- Drechtstedenbestuur: burgemeester Paans 
- Algemeen Bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd: wethouder Jongmans 
- Portefeuillehoudersoverleg Sociaal: wethouder Jongmans 
- Portefeuillehouders overleg Middelen: burgemeester Paans/wethouder Kraijo 
- Portefeuillehoudersoverleg Economie: burgemeester Paans 
- Werkgroep Werk & Inkomen: wethouder Jongmans 

Gemeenteraad 
De ontstane situa=e geeK aanleiding tot bespreking van de vraag: hoe nu verder? 
In overleg met de frac=evoorzi?ers zal ik bezien en bespreken wat de situa=e in de komende weken 
betekent, vraagt en oplevert.  
Duidelijk is dat de frac=es van de CDA en PvdA verantwoordelijkheid willen nemen voor het verwerven van 
draagvlak voor het aanpakken van de voor het laatste jaar van deze raadsperiode geplande 
werkzaamheden, projecten en beleidsvoornemens. Ik stel mij voor dat met het peilen en verwerven van dat 
draagvlak op korte termijn wordt aangevangen.  
Helder is dat in de vergadering van uw raad van 29 juni over de ontstane situa=e kan worden gedeba?eerd. 
Daarbij kan dan betrokken worden het door wethouder Verheij aan u kenbaar gemaakte ontslag en zijn 
nadere duiding ervan. Aan zijn afscheid als wethouder zal daarna, ter afslui=ng van 11 jaar wethouderschap 
van deze mooie gemeente op passende wijze aandacht worden besteed. 
Met de frac=evoorzi?ers zal ik de agenda van deze vergadering voorbereiden, waarbij mijn inzet zal zijn uw 
raad bij voorkeur fysiek samen te laten komen, coronaproof en (in enige vorm) openbaar. 

Tenslo4e 
Het is spij=g te moeten meemaken dat na intensieve samenwerking van jaren voor=jdig een einde is 
gekomen aan deze coali=esamenwerking. De wijze waarop de par=jen nu verantwoordelijkheidsbesef tonen 
voor de belangen van Alblasserdam en de Alblasserdammers stemt mij hoopvol voor een bestuurskrach=g 
en verantwoord vervolg van deze raadsperiode. Er zijn nog vele onderwerpen waarop de poli=ek zich kan 
verenigen en doorgaan met samenwerken over opposi=e-coali=everhoudingen heen. Het is onze 
bestuurlijke plicht om met elkaar te blijven bijdragen aan verantwoordelijk besturen van onze prach=ge 
gemeente Alblasserdam.


