Beoogd coalitie formeren, lijkt op achterban negeren
Vorige maand kozen 10.935 stemmers uit 8 politieke partijen hun 21
volksvertegenwoordigers. Gemeentebelangen kreeg de meeste stemmen en werd de
grootste partij. Wij hebben zeven van de 21 zetels. Al onze zeven raadsleden zijn
gekozen met voorkeursstemmen. Drie van de vier zijn helemaal nieuw in de politiek.
Maar zij zijn heel bewust gekozen als volksvertegenwoordiger. De kiezer heeft dus
vooral op hun persoonlijk karakter gestemd.
In een democratie regeert het volk. Dus verwacht iedereen dat de wensen van het
volk, gehoord zullen worden bij coalitievorming. Maar is dat wel zo?
Op 4 april is het debat gevoerd over het advies van de informateur Johan van Tiel. Hij
schrijft in zijn advies dat meerdere partijen bij hem hebben aangegeven, niet genoeg
vertrouwen te hebben om een constructieve coalitie met Gemeentebelangen te
vormen. Meerdere partijen hebben aangegeven dat dit komt door het verschil van
inzicht, hoe politiek te bedrijven én dat men in het verleden, een teleurstellende
ervaring heeft opgedaan in samenwerking met Gemeentebelangen, aldus dhr. van
Tiel.
Betrouwbaar zijn en vertrouwen hebben, zijn belangrijke kernwaarden voor
Gemeentebelangen. Het doet ons goed dat ruim 31% van de stemmers ziet dat wij
deze kernwaarden hebben. Heel bewust stemden 3398 mensen op ons, een lokale
partij met hart voor haar inwoners.
Landelijk stemmen onze partijleden natuurlijk altijd op verschillende politiek partijen.
Daarom is er binnen onze lokale partij, dus sympathie voor diverse denkrichtingen.
Gemeentebelangen is dus een partij in het midden. Wij zijn niet uitgesproken rechts
of links en hebben geen rekening te houden met ideologie uit Den Haag of religie. Wij
nemen besluiten gebaseerd op rationele standpunten.
Vertrouwen is een gevoel, een emotie. Door gevoelens of andere sentimenten toe te
laten in je besluitvorming, wordt mogelijk voorbij gegaan aan het democratische
proces waarin altijd geluisterd wordt naar de meerderheid.
Bij de installatie van de nieuwe raad kregen de raadsleden het Handboek Raadsleden
uitgereikt.
Daarin staat dat het voor een raadslid, in de rol van
volksvertegenwoordiger, belangrijk is om alle belangen goed en zorgvuldig af te
wegen. Onze zeven raadsleden hebben het gevoel dat die weging, in het gevoerde
gesprek met de informateur, door meerdere partijen niet, of te weinig is gemaakt.
Bij ons overheerst nu vooral het gevoel dat 3398 stembiljetten genegeerd worden.
Ruim 31 procent koos bewust voor een midden partij. Wij zien gebeuren dat anderen
partijen het belangrijker vinden om in de coalitie te zitten, dan de standpunten uit hun
partijprogramma te realiseren. Want hoe kan de beoogde coalitie straks besturen,
zonder hun achterban te kort te doen? Iedereen weet toch dat als de een naar links

wil en de ander naar rechts, je uitkomt in het midden. Dus lijkt het alsof de beoogde
coalitie regeren belangrijker vindt, dan zich te houden aan hun eigen
verkiezingsprogramma.
Als PvdA, Leefbaar Borger-Odoorn, VVD, CDA en ChristenUnie, door een onlogisch
en emotioneel besluit, in het gemeentebestuur belanden, kan dat verkeerd uitpakken.
Grote partijverschillen zullen vier jaar lang moeten worden overbrugd. Dat betekent
vier lange jaren, keer op keer water bij de wijn doen. Mocht de coalitie van deze vijf
partijen niet standhouden, dan betekent dit vertraging in de besluitvorming. En welke
boodschap geeft je dan af aan de kiezer? Daarbij krijgen onze inwoners een hoge
rekening gepresenteerd want vier wethouders komen op wachtgeld.
Gemeentebelangen Borger-Odoorn koestert de menselijke kant. Een vergissing
maken is menselijk, maar is tevens een leermoment. Niemand in Borger-Odoorn is
gebaat bij het in stand houden van een afrekencultuur of het gooien met modder. Onze
inwoners zijn slechts gebaat bij logisch denkende en verzoenende
volksvertegenwoordigers.
Onze fractie bestaat uit ervaren en onervaren mensen met verschillende politieke
kleuren en achtergronden. Dit is de basis voor gewogen besluitvorming, in het belang
van alle inwoners. Wij bedanken nogmaals onze kiezers voor het in de partij gestelde
vertrouwen. Vooralsnog kunnen wij niets anders doen, dan rustig afwachten.

