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COALITIEVORMING IN GOUDA VAN START 

RINNOOY KAN EN VAN DEN BERG AAN DE SLAG ALS INFORMATEURS 

De coalitievorming in Gouda gaat van start met een informatieronde. D66 en ChristenUnie hebben 
als grootste raadsfracties de handen ineen geslagen voor een gezamenlijke insteek van het 
informatietraject. Alexander Rinnooy Kan (D66) en Heleen van den Berg (ChristenUnie) gaan op 
verzoek van de lijsttrekkers van beide partijen aan de slag met een informatieve 
verkenningsronde. 

Woensdag 21 maart jl. waren de gemeenteraadsverkiezingen. Maandagavond kwam de 
gemeenteraad bij elkaar om de verkiezingsuitslag te bespreken. In het licht van de verkiezingsuitslag, 
waarbij maar liefst vijf partijen vier raadszetels behaalden, hebben lijsttrekkers Thierry van Vugt 
(D66) en Theo Krins (ChristenUnie) besloten tot een gezamenlijke aanpak van het traject. 

Thierry van Vugt: “De uitslag van de verkiezingen maakt dat D66 weliswaar de grootste is, maar ons 
ook bescheidenheid past. Er zijn vijf partijen met vier zetels. Wij zijn qua stemmenaantal het grootst, 
maar we steken er niet met kop en schouders bovenuit. Ik ben blij dat we met de ChristenUnie, als 
tweede partij, samen op kunnen trekken. Breed draagvlak voor het proces is belangrijk. Dat hopen 
we zo te realiseren.” 

Theo Krins: “Volgens mij hebben we een goed duo gevonden om de komende tijd met alle partijen in 
de raad een verkennende ronde te doen. Daarbij ligt het accent op de inhoudelijke wensen van de 
verschillende fracties en de eerste verkenning voor mogelijke coalities. Er zijn verschillende opties 
mogelijk en het is daarom belangrijk om snel inzicht te krijgen in de gewenste coalities volgens de 
diverse partijen.” 

Van Vugt en Krins hebben hun aanpak maandagavond voorgelegd aan de andere lijsttrekkers tijdens 
een hiertoe belegde vergadering in het Huis van de Stad. Daar bestond brede steun voor de 
voorgestelde aanpak. De nu aangewezen informateurs krijgen de opdracht om uiterlijk 10 april een 
advies uit te brengen; daartoe nodigen zij de verschillende politieke partijen in de raad uit voor een 
gespreksronde.   

[Bijlage: uitnodiging] 

 

Voor nadere informatie: 

 

Thierry van Vugt 
Lijsttrekker D66 
Thierry.vanvugt@gouda.nl 
06-15267467 
 
Theo Krins 
Lijsttrekker ChristenUnie 
theo.krins@gouda.nl 
06-51110419 
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Alexander Rinnooy Kan 

Alexander Rinnooy Kan (1949) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor D66. Hij 
was lector en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1986-1989 
was hij rector-magnificus van die universiteit. In 1991 stapte hij over naar het 
VNO (later VNO/NCW). Werd in 1996 bestuurder van de ING Groep en leidde 
later ook een commissie die ingrijpende herziening van het omroepbestel 
voorstelde. De heer Rinnooy Kan is oud-voorzitter van de SER en is nu 
universiteitshoogleraar in Amsterdam. Hij is voorzitter van de vaste commissie 
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en houdt zich verder onder meer bezig 
met financieel-economische zaken. 

Heleen van den Berg 
Heleen van den Berg (1973) is sinds 2010 werkzaam voor de gemeente 
Rotterdam als programmamanager sociaal domein. Eerder werkte zij bij 
de Eurofractie en Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Ook was zij 
werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Van 2006 tot 2010 was ze wethouder van Ridderkerk  
(sociale zaken, economie, WMO/Jeugd). Van den Berg is lid van de raad 
van toezicht van MEE Zuid-Holland en van Stichting Welzijn Ridderkerk. 
Ze is ambassadeur van stichting Present en De Wereldwinkel. 
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