
Inbreng  debat Collegevorming 3 april 2018 

 

Mijnheer de Voorzitter, 

Vorige week heeft GL laten weten geen toekomst te zien in een coalitie van een partij met 

de grootste partij de EVB, ook een minderheidscoalitie van alleen de EVB sluiten we uit. We 

hebben tijd gevraagd om te onderzoeken welke chemie er is tussen de verschillende 

partijen. Vandaag doen we daar verslag van.  

Ook gemeentepolitiek is mensenwerk. Chemie tussen mensen en partijen is een essentiële 

voorwaarde om tot goed besturen te komen. Het uitgangspunt: geen prestatie, zonder 

relatie gaat ook hier op. Politiek is een kwestie van hoofd, hart en handen. 

Belangrijke waarden voor GroenLinks zijn samenwerking, zoeken naar overeenkomsten, 

elkaar wat gunnen en met elkaar werken aan oplossingen voor verschillen. Dat noemen we 

chemie. 

In de afgelopen vier jaar heeft het gebrek aan chemie regelmatig opgespeeld. 

Ik geef een korte samenvatting: 

- Na de breuk van de 1e coalitie stelde wij vast dat de breuk was ontstaan door de 

onderlinge verhoudingen in het college, gebrek aan chemie.   

- De bestuursstijl. De bestuurders van de EVB stonden voor een andere bestuursstijl. Het 

conflict werd opgezocht. Verschillen kwamen bij de rechter in plaats van op de 

onderhandelingstafel. De verstandhouding met de omliggende gemeenten en ook 

partners in Barendrecht werden er niet beter op. Resultaten in de bestuurlijke (BAR) 

samenwerking werden niet of nauwelijks behaald. Triest hoogtepunt was de wijze 

waarop de BAR organisatie onderdeel werd gemaakt van een politieke 

verkiezingscampagne.  

- Omgaan met macht en verschillen. Dat is een kunst. GL vindt dat ook al ben je 

getalsmatig sterk dat het recht moet doen aan minderheden. Ook dat is democratie. 

Politiek bedrijven is meer dan de meerderheid + 1. De kunst is om ook minderheden 

een plek te geven. Wij hebben dat te vaak gemist.  

- Wijze van communiceren. Vorige week heb ik onze waardering uitgesproken voor de 

wijze waarop maandelijks inwoners zijn opgezocht door de EVB. Er is ook een ander 

gezicht. Via het Barendrechts dagblad werden boodschappen anders naar buiten 

gebracht en was niet duidelijk wat nieuws was en wat reclame. Tijdens de campagne 

werd deze manier van werken verhevigd. Onwaarheden werden verkondigd, raadsleden 

werden weggezet en wethouder Vermaat gaf af op een collega. 

- Wij staan een andere bestuursstijl en wijze van communicatie voor! 

Ik wil oppassen voor algemeenheden. Het gaat ons met name om de wijze waarop de partij 

in de afgelopen vier jaar is  aangestuurd. Met de nieuwe raadsleden moeten we nog nader 

kennismaken. Over hen hebben wij  geen oordeel. We gaan komend weekend met elkaar 

kennismaken.  



Ook inhoudelijk/programmatisch zijn er belangrijke verschillen tussen ons en de EVB. Ik 

noem onze visie en ambities op het gebied van duurzaamheid, overgang naar nieuwe 

vormen van energie, de toekomst van de BAR organisatie en het belang dat wij hechten aan 

samenwerking met andere gemeenten.  

Wethouder van de Linden zei vorige week zijn hand uit te steken. Deze hebben we niet 

opgepakt. We voorzien op korte termijn geen verandering. We willen een andere manier 

van besturen. Daarom zijn we gesprekken aangegaan om te onderzoeken of er een andere 

combinatie mogelijk is die op een meerderheid en steun in de samenleving kan rekenen. 

Wij willen een ander Barendrecht met vooral een andere bestuursstijl, oog en respect voor 

de partners en partijen rond Barendrecht, meer duurzaamheid, betere zorg en 

ondersteuning, behoud van de BAR en aandacht voor lokale problemen.  

Met dat in ons achterhoofd hebben we de afgelopen week verschillende gesprekken 

gevoerd met CDA, SGP/CU, VVD, PVDA en D66. In die gesprekken hebben we elkaar 

gevonden. Er was chemie en vertrouwen op een bestuursstijl, die gericht is op Barendrecht 

en omgeving. Met elkaar zullen we de komende periode het accent leggen op 

Duurzaamheid, Sociaal en contact met de Barendrechters. Natuurlijk zijn er onderlinge 

verschillen die overbrugd moeten worden. GroenLinks is geen VVD en de VVD geen 

GroenLinks. We hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken.  

Onder welke voorwaarden wil GroenLinks deelnemen: 

- Vertrouwen in de leden van de coalitie en de leden van het College. 

- De coalitie heeft een meerderheid in de raad. 

- Er worden forse stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, de energietransitie en 

versterking van het groen in en om Barendrecht. 

- We gaan de zorg en ondersteuning in Barendrecht verbeteren. 

Als het nodig is zal GroenLinks in de coalitie haar bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen.  

Sluiten we partijen uit? Nee, we kiezen voor de optie van chemie, inhoudelijke 

samenwerking en een meerderheid. 

Ons voorstel is om als eerste te onderzoeken of een coalitie van deze zes partijen (CDA, 

VVD, SG/CU, PvdA, D66  en GL) mogelijk is.  

 


