Aanbiedingsbrief document ‘Bestuursafspraken’ en nieuw coalitieakkoord
Geachte raadsleden,
Bij deze brief bieden wij u het coalitieakkoord aan dat door de fracties van CDA, CU, GL, D66 en VVD
opgesteld is. Deze vijf partijen hebben elkaar in een nieuwe coalitie gevonden. Ook treft u de
bestuursafspraken 2016-2018/19 aan. De fracties van CDA, CU, GL, D66 en VVD alsmede die van nietcoalitiepartij PvdA leggen met deze afspraken de basis voor het te voeren beleid in de komende
periode.
Een terugblik.
Afgelopen voorjaar werd duidelijk dat de situatie binnen de fractie van Gemeentebelangen niet
stabiel was. De openbare uitingen daarvan raakten het imago van de gemeente en beschadigde de
politiek in Winsum. Deze gang van zaken was voor de overige drie partijen van de coalitie in Winsum
aanleiding om het vertrouwen in de fractie van Gemeente Belangen op te zeggen.
Vervolgens is de week erna gestart met gesprekken met de overige partijen in de raad om zo snel
mogelijk te komen tot het herstellen van een stabiele situatie en te werken aan herstel van het
aanzien van de politiek.
Na de eerste ronde van besprekingen is besloten om verder te praten met vertegenwoordigers van
CDA, VVD en PvdA om tot een breed gedragen bestuurlijke oplossing te komen waarbij de PvdA
duidelijk maakte niet mee te willen doen in een coalitie maar een aantal afspraken op belangrijke
onderwerpen te willen maken.
Dat heeft uiteindelijk geleid tot een document ‘Bestuursafspraken’ waarin de genoemde zes fracties
op een 14-tal onderwerpen afspraken hebben gemaakt inclusief een algemeen inleidend en
financieel kader. Het document is bijgevoegd.
Zonder de PvdA is met de andere vijf partijen gewerkt aan het aangepaste en geactualiseerde
coalitieakkoord. Ook dit document gaat hierbij. Dit coalitieakkoord zal nog worden uitgewerkt in een
geactualiseerd collegeprogramma.
CDA, VVD en D66 gaan gezamenlijk op zoek naar een derde wethouder. Dit zal een wethouder ‘van
buiten’ worden die de nodige bestuurlijke ervaring en deskundigheid mee brengt en past binnen het
huidige team.
De fracties zijn van mening dat met deze akkoorden een stabiele basis wordt gelegd om de
bestuurbaarheid van Winsum te waarborgen. We zijn er door en voor de inwoners van onze mooie
gemeente. Die belangen willen we dienen, elk vanuit onze eigen rol.
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