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1. Agenda	  
Agenda	  wordt	  ongewijzigd	  vastgesteld	  
	  

2. Mededelingen	  
Geen	  
	  

3. Verslag	  vorige	  Alv	  
Verslag	  wordt	  ongewijzigd	  vastgesteld	  
	  

4. Stand	  van	  zaken	  fractie:	  
3	  weken	  geleden	  kandidaat	  wethouder	  voorgesteld.	  Opdracht	  was	  om	  een	  
raadsmeerderheid	  te	  krijgen	  voor	  de	  kandidaat	  wethouder	  en	  uiteindelijk	  bleek	  dat	  
er	  een	  meerderheid	  was.	  Er	  ontstond	  wrijving	  in	  de	  coalitie	  omdat	  er	  binnen	  de	  PvdA	  
fractie	  niet	  duidelijk	  was	  of	  de	  gehele	  fractie	  voor	  de	  kandidaat	  wethouder	  zou	  
stemmen	  en	  dat	  door	  coalitie	  wel	  verwacht	  werd.	  Er	  zijn	  vele	  gesprekken	  geweest	  in	  
de	  fractie,	  maar	  er	  kwam	  geen	  unaniem	  besluit	  over	  de	  kandidaat	  wethouder.	  
Er	  komen	  “bemiddelingsgesprekken”	  met	  alle	  betrokkenen	  over	  datgene	  wat	  er	  de	  
laatste	  weken	  is	  gebeurd,	  de	  personen	  die	  deze	  gesprekken	  gaan	  voeren	  zijn	  Bert	  
Kozijn	  en	  Pieter	  Grondel.	  In	  deze	  gesprekken	  wordt	  geïnventariseerd	  wat	  er	  nodig	  is	  
voor	  het	  functioneren	  van	  de	  fractie.	  Op	  11	  juni	  vinden	  de	  eerste	  gesprekken	  plaats.	  
De	  uitkomst	  van	  die	  gesprekken	  worden	  terug	  gerapporteerd	  aan	  het	  bestuur.	  
	  
Reacties	  leden	  
Leden	  geven	  aan	  het	  lastig	  te	  vinden	  om	  nu	  niet	  inhoudelijke	  vragen	  te	  kunnen	  
stellen	  aan	  betrokken	  personen	  en	  vragen	  zich	  af	  wat	  er	  nog	  te	  bemiddelen	  valt.	  Er	  
komt	  een	  vraag	  over	  de	  personen	  die	  de	  bemiddeling	  gesprekken	  gaan	  voeren,	  zijn	  
die	  niet	  te	  “bevooroordeeld”.	  als	  antwoord	  hierop:	  de	  personen	  die	  de	  gesprekken	  
gaan	  voeren	  stellen	  zich	  onafhankelijk	  op	  om	  de	  situatie	  zo	  objectief	  mogelijk	  te	  
beoordelen.	  Er	  wordt	  geadviseerd	  om	  bij	  de	  volgende	  kandidatenlijst	  voor	  de	  
gemeenteraad	  goed	  na	  te	  gaan	  hoe	  er	  moet	  worden	  omgegaan	  met	  de	  alfabetische	  
lijst	  van	  kandidaten.	  
	  

5. Coalitie	  
Er	  is	  binnen	  de	  coalitie	  geen	  inhoudelijk	  probleem.	  De	  coalitie	  verwacht	  duidelijkheid	  
van	  de	  PvdA	  fractie.	  De	  burgemeester	  heeft	  Anja	  Timmer	  gevraagd	  om	  wethouder	  te	  
blijven.	  Dit	  was	  mogelijk	  omdat	  Anja	  Timmer	  haar	  ontslagbrief	  nog	  niet	  had	  
ingediend.	  De	  politieke	  discussie	  hierover	  was	  lastig	  en	  er	  kwam	  veel	  kritiek.	  De	  PvdA	  
stelt	  zich	  bescheiden	  op	  m.b.t.	  de	  coalitie	  en	  probeert	  op	  korte	  termijn	  duidelijkheid	  
te	  kunnen	  geven	  over	  de	  fractie.	  Er	  wordt	  een	  concept	  voorstel	  voor	  de	  te	  volgen	  
procedure	  aan	  de	  coalitie	  voorgelegd.	  Jaap	  Stapel	  is	  op	  dit	  moment	  waarnemend	  
fractievoorzitter.	  
	  



	  
Reacties	  leden:	  
Waardering	  wordt	  uitgesproken	  voor	  Anja	  Timmer	  dat	  ze	  ondanks	  alles	  doorgaat	  als	  
wethouder.	  

	  
6. Bestuur	  

Bestuur	  en	  fractie	  hebben	  intensief	  samengewerkt	  in	  het	  proces	  rondom	  de	  
kandidaat	  wethouder.	  Het	  bestuur	  wil	  de	  leden	  zo	  actueel	  mogelijk	  bijpraten.	  
	  
Reacties	  leden:	  
Bestuur	  krijgt	  waardering	  voor	  zijn	  werkzaamheden.	  

	  
7. Rondvraag	  

16	  juni	  is	  er	  een	  algemene	  ledenvergadering.	  
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