Informateur: zet huidige coalitie voort
De huidige coalitie van BvD, VVD, CDA en CU/SGP is de meest realistische en stabiele combinatie
om ook in de komende vier jaar het college van Dordrecht te vormen. Dat college telt dan vijf
wethouders: twee van Beter voor Dordt, één van elk van de drie andere partijen. Dat is de
conclusie van informateur Peter van der Velden naar aanleiding van gesprekken met
vertegenwoordigers van alle fracties van de gemeenteraad. Van der Velden heeft zijn verslag op
dinsdag 3 april aangeboden aan de gemeenteraad.
Voorzetting van de huidige coalitie betekent niet doorgaan op de oude voet. De informateur
constateert dat alle partijen vinden dat het nieuwe college samenwerking moet zoeken met andere
partijen in de raad en strategische partners in de stad en daarbuiten. Een bijzondere rol is weggelegd
voor de Verenigde Seniorenpartij (VSP). De informateur adviseert om de expertise en ideeën van
deze partij en plaats te geven in het coalitie –akkoord. Enerzijds om dit akkoord inhoudelijk te
versterken, anderzijds om de stabiliteit van de coalitie te vergroten bijvoorbeeld in de vorm van
gedoogsteun).
Geen raadsprogramma
Van der Velden constateert dat er onvoldoende draagvlak is voor een zogeheten raadsprogramma,
waaraan alle partijen in de raad meeschrijven. Combinaties met andere partijen in het college zijn in
de ogen van de informateur niet levensvatbaar. Hetzij door grote inhoudelijke verschillen
(breekpunten), hetzij door onvoldoende vertrouwen in elkaar.
Ontwikkelingen
De informateur, die van februari tot september vorig jaar waarnemend burgemeester van Dordrecht
was, ziet grote kansen voor de stad. Dordrecht heeft alles in zich om te bloeien en inwoners en
investeerders te boeien." Maar daarvoor is het volgens Van der Velden wel dringend noodzakelijk om
goede plannen nu om te zetten in concrete projecten. ,,De tijd van vooral beheren is voorbij. Dit is
het moment om de stap zetten naar grootschalige en innovatieve ontwikkelingen."
Formatie
De informateur beveelt aan om de formatie te laten begeleiden door een externe formateur. Hij
adviseert ook om een aantal instellingen en mensen van buiten de raad uit te nodigen om mee te
praten over de invulling van de opgaven waar Dordrecht voor staat.

