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P E R S B E R I C H T 
Alblasserdam, 18 maart 2022 

 

Rinus Houtman informateur in Alblasserdam. 

Onafhankelijk informateur met breed draagvlak  
 
Deze week hebben inwoners van Alblasserdam hun stem uitgebracht voor de verdeling van de zetels in 
de gemeenteraad. In het duidingsdebat op 17 maart hebben partijen zich uitgesproken over de uitkomst 
van de verkiezingen en het proces om te komen tot collegevorming.  
Raadsbreed is er gekozen om de gesprekken in de eerste fase van verkenning te laten begeleiden door 
een onafhankelijk informateur met gebiedskennis en enige distantie tot de actuele politiek.  
De SGP heeft daartoe - zoals is afgesproken in het duidingsdebat - een voordracht gedaan die breed 
wordt gesteund door de overige partijen.  
Afgesproken is dat de informateur namens de gemeenteraad aan de slag gaat met de volgende vragen.  

• Verken hoe partijen de verkiezingsuitslag en ontstane situatie duiden. 

• Verken welke pijn er nog is vanuit de vorige bestuursperiode en hoe dit werkbaar en dragelijk te 
maken. 

• Onderzoek welke vorm van een akkoord werkbaar en wenselijk is.  

• Onderzoek welke partijen in welke samenstelling bereid zijn om vorm te geven aan een 
gemeentebestuur. 

De gemeenteraad ontvangt graag een advies op welke manier en met welke partijen het vervolgproces 
in te gaan. Dit vervolgproces heeft als doel om te komen tot een akkoord en een nieuw samengesteld 
college dat kan rekenen op voldoende tot brede steun in de gemeenteraad. De informateur heeft de 
vrijheid om zelf invulling te geven aan het proces om tot dit advies te komen.  
 
De heer Marinus (Rinus) Houtman was lid van Provinciale Staten (1980-2004) gedeputeerde in de 
provincie Zuid-Holland (1999-2003), voormalig waarnemend burgemeester van Nieuw-Lekkerland 
(2007-2012) en Leerdam (2013-2016) en directeur van het Leerpark in Dordrecht (2003-2007). Omdat 
de heer Houtman ook informateur is in Vijfheerenlanden zal daar in de planning van zijn 
werkzaamheden in Alblasserdam rekening mee worden gehouden. 
 
 

Noot voor de redactie: Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met Felix 

Tjebbes, (06-28810317 of via communicatie@alblasserdam.nl), team Communicatie gemeente Alblasserdam.  
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