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MEMO

Onderwerp  : Draagvlak in raad voor coalitiesamenwerking na 31 mei 2021 

Datum   : 10 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 1 juni heb ik de gemeenteraad per memo geïnformeerd over de beëindiging van de 
coali:esamenwerking met CDA en PvdA door de frac:e van de SGP. Naast de conclusies die de SGP frac:e 
heeE getrokken over de samenwerking met PvdA en CDA heeE wethouder Verheij in het college van 1 juni 
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. 

Overleg met frac1evoorzi4ers 
Op woensdag 2 juni en woensdag 9 juni heb ik overleg gevoerd met de voorziNers van de zes poli:eke 
frac:es in de gemeenteraad van Alblasserdam. 
In deze overleggen is duidelijk geworden dat men met respect kijkt naar de besluiten van SGP en wethouder 
Verheij. Alle frac:evoorziNers geven aan het spij:g te vinden dat de situa:e is zoals deze is geworden. 
Tegelijk beseE men ook de onvermijdelijkheid ervan.  

Duidelijk is ook dat de zes frac:evoorziNers, gesteund door hun frac:es, belang hechten aan con:nuïteit 
van bestuur, bestuurlijke rust en voortzeQng van de werkzaamheden waarbij het poli:eke debat met 
meerderheids- en minderheidsopvaQngen onverminderd de ruimte krijgt. 

Op 7 en 8 juli vergadert de gemeenteraad over het (financieel) perspec:ef voor de periode 2022-2025. Als 
voorbereiding op het opstellen van de begro:ng 2022, de laatste in deze collegeperiode, en de 
meerjarenraming 2023-2025. Tijdens de Algemene Beschouwingen op deze avonden zullen de frac:es 
aangeven wat men verwacht dat nog gerealiseerd wordt met de daarvoor beschikbare middelen. Tevens zal 
men ingaan op het financieel perspec:ef en de verwach:ngen voor de periode 2023-2025.  



Op basis van de gesprekken van 2 en 9 juni constateer ik brede overeenstemming over de wenselijkheid van 
bestuurlijke con:nuïteit. Ik constateer draagvlak om het college in huidige samenstelling de bestuurlijke 
werkzaamheden te laten voortzeNen. Daarbij geldt de al ingevoerde waarneming van portefeuilles door de 
wethouders en burgemeester als basis voor het overnemen van de werkzaamheden: 

- 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, inclusief het geconstateerde draagvlak zal onderwerp van gesprek zijn :jdens de 
openbare raadsvergadering van 29 juni 2021. Iedere frac:evoorziNer zal vanuit het perspec:ef van eigen 
frac:e duiding geven.  Voor de start van het zomerreces zal daarna - op gepaste wijze - in de raad aandacht 
worden geschonken aan het wethouderschap en afscheid van wethouder Peter Verheij. 

Omdat de vergaderingen van de raad nog onderhevig zijn aan de corona maatregelen zal de vergadering 
openbaar online te volgen zijn. Voor de pers en genodigden is er gelegenheid tot fysiek bijwonen van de 
vergadering.  

Tenslo4e 
De wijze waarop de par:jen in de gemeenteraad nu verantwoordelijkheidsbesef tonen voor de belangen 
van Alblasserdam en de Alblasserdammers stemt mij hoopvol voor een bestuurskrach:g en verantwoord 
vervolg van deze raadsperiode.


