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Geachte mevrouw Van den Berg, heer Rinnooy Kan,
Op woensdag 21 maart jongstleden zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Gouda geweest. Vijf partijen
behaalden daarbij vier zetels. D66 Gouda is qua stemmenaantal de grootste fractie. De voorsprong op de
tweede partij, de ChristenUnie, is met 260 stemmen bescheiden. Er is dus sprake van een verkiezingsuitslag
met relatief kleine verschillen tussen alle partijen. We staan nu voor de opgave om een nieuw college van
burgemeester en wethouders te formeren.
Om recht te doen aan de bijzondere verkiezingsuitslag, willen wij als lijsttrekkers van de twee grootste
raadsfracties onder gezamenlijke verantwoordelijkheid het informatietraject insteken. Daarmee beogen we
een procesaanpak met breed draagvlak. We hechten aan een zorgvuldig maar snel proces om te komen tot een
stabiel, bestuurskrachtig college voor onze stad. Dit proces moet zo open en transparant mogelijk geschieden,
waarbij alle raadsfracties gehoord worden.
Gezien de gezamenlijke insteek van het informatietraject, verzoeken wij u beiden, als tandem, op te treden als
informateur en met alle gemeenteraadsfracties een gesprek te voeren over hun wensen ten aanzien van de
formatie. Uw opdracht luidt daarbij als volgt:
"Verken op basis van de verkiezingsuitslag bij alle gemeenteraadsfracties:
a)
b)
c)
d)
e)

Hoe de verkiezingsuitslag door elke partij wordt geduid;
Wat de belangrijkste thema’s zijn voor aankomende bestuursperiode;
Of er bereidheid is om collegeverantwoordelijkheid te nemen;
Welke coalitie(s) plausibel c.q. verdedigbaar is/zijn en welke samenstelling de voorkeur heeft;
Als een partij wil deelnemen in een coalitie, wat dan de condities en/of breekpunten hierbij zijn”

Breng zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk dinsdag 10 april, schriftelijk advies hierover uit.
Wij wensen u veel succes en zien uit naar uw advies.
Hoogachtend,
Thierry van Vugt
Lijsttrekker D66 Gouda

Theo Krins
Lijsttrekker ChristenUnie Gouda

