BERICHT DE CLOE EN KORSTEN NA AFRONDING FORMATIEOPDRACHT, AAN COLLEGE OVERHANDIGD

Nadat de gemeenteraad van Maasdriel op 29 maart 2011 de 12 aanbevelingen van de informateurs
Korsten en De Cloe unaniem had aanvaard, heeft het college van B&W Korsten en De Cloe verzocht
om met inachtneming van de 12 aanbevelingen de formatie van een nieuw college ter hand te
nemen.
In het kader van deze opdracht hebben de formateurs gesprekken gevoerd. Daarna is aan de
fractievoorzitters een voorstel voorgelegd met 26 punten om te komen tot een brede
bestuurscoalitie die gebaseerd is op een totaalpakket aan intenties, besluiten en maatregelen voor
het gemeentebestuur van Maasdriel.
Over de meeste van de in totaal 26 punten kon en kan worden verwacht dat er zeker op hoofdlijnen
overeenstemming bestond en bestaat tussen de fractievoorzitters. Dat was en is bemoedigend en
toont aan dat de verschillen tussen de fracties (beleids)inhoudelijk niet erg groot zijn. Ook toont het
aan dat er een algemene bereidheid is uitgesproken om te gaan werken aan een betere
bestuurscultuur in de gemeenteraad van Maasdriel.
Minder bemoedigend is dat er over de vraag welke partijen het ‘nieuwe’ college vormen tot het
moment van dit schrijven geen overeenstemming kon worden bereikt (het besluit dat één
wethouder vertrekt is reeds op 29 maart door de raad genomen). Het lukte niet om tot een brede
coalitie te komen. Veelal persoonlijke aspecten domineerden de discussies en hebben mede
daardoor tot op dit moment niet geleid tot invulling van de wens van de formateurs: de
samenstelling van een college van wethouders dat op een bredere steun in de gemeenteraad kan
rekenen dan vóór 29 maart 2011 het geval was.
Hoe dit resultaat geplaatst kan worden in het licht van de door de vier Maasdrielse wethouders bij de
Commissaris van de Koningin verkregen toezegging (‘geef ons een laatste kans, om te onderzoeken
of raadsverbreding mogelijk is’) is een afweging die aan de gemeenteraad wordt overgelaten.
Maasdriel, 19 april 2011.

