
 
Datum:  4 april 2017 

Vergadering terugkoppeling eerste bevindingen informateur 

Terugkoppeling (Ana Hulsebosch):  

Het rapport hebben wij vandaag om 16.41 uur ontvangen. Voor ons (als werkende mensen, tja het 

brood moet wel op tafel) is het te kort dag om dit als fractie/partij te kunnen bespreken. Ik heb zelfs 

niet uitgebreid met de fractievoorzitter kunnen overleggen. Als deze vergadering niet verplaatst zou 

zijn geweest - en conform planning morgen zou zijn - dan zou de fractie van RB compleet zijn. Dus 

mijn reactie zal kort zijn. En wellicht ten overvloede: wij waarderen deze kort-dag acties niet. 

Ik lees in het stuk: 'De nieuwe coalitie representeert zo breed mogelijk de Rhenense samenleving' - 

Een van de grote winnaars (VVD) zit niet in bij de formatiepartijen. Hiermee wordt de keuze van een 

groot aantal kiezers terzijde geschoven. Dat vinden wij jammer en doet geen recht aan de uitslag. 

Tijdens de gesprekken werd bij ons de nadruk gelegd op wethouderskandidaten en er is niet over 

inhoud gesproken. Onze mening hierover is dat men als partijen eerst overeenstemming moet 

vinden o.b.v. inhoud. Daarna worden de portefeuilles verdeeld en dan pas komen de wethouders. Dit 

is ook het proces dat vorige raad heeft doorlopen. En gezien de gegeven complimenten - afgelopen 

tijd - met succes!  

Inderdaad hebben wij aangegeven dat wij zowel in coalitie als in oppositie tot ons recht zullen 

komen.  

Wij hebben derhalve niet meegedaan met het noemen van de  'poppetjes'. Wij hebben juist verzocht 

om een focus op inhoud. Wij vinden dat wethouders moeten worden geselecteerd op basis van 

competenties die passen bij de portefeuille. Het vormen van een coalitie rondom 

wethouderskandidaten is wat ons betreft een bevreemdend proces.  

Wij danken de partijen voor hun compliment over onze dualistische opstelling. 

Wij wensen de beoogde coalitiepartijen veel succes en ook plezier bij het formatieproces. Wij 

spreken hier de wens uit dat de transparantie die de vorige coalitie heeft bereikt wordt behouden en 

wordt uitgebreid. Tevens hopen wij dat de open coalitie cultuur van afgelopen 4 jaar (hiermee 

bedoel ik de wisselende stemverhoudingen) blijft voortbestaan.  

Waar de nieuwe coalitie op kan vertrouwen wat RB betreft is onze dualistische, eerlijke, nuchtere, 

constructieve en transparante opstelling.  

 

 


