
Voortzetting coalitiebespreking gemeente 

Zundert  

 
Op zaterdag 9 april jl. hebben Agrarisch Belang, 3d-partij, PvdA en Dorpsbelangen ingestemd 

om een samenwerking met het CDA aan te gaan en zo te komen tot een nieuwe coalitie. Deze 

coalitie doet het meeste recht aan de verkiezingsuitslag. 

Tijdens deze bijeenkomst is op advies van Dorpsbelangen ingestemd met het aanstellen van een 

onafhankelijke voorzitter voor het begeleiden en uitwerken van het raadsprogramma (NZ&W 

en de VVD zouden gevraagd worden om hun ideeën voor het raadsprogramma in te brengen). 

De heer Thom van der Weijden, ex-burgemeester heeft dit verzoek aanvaard. 

 

Zoals iedereen uit de persberichten, de landelijk en regionale media, heeft kunnen lezen hebben 

de VVD en NZ&W zich snel gehaast om aan te sluiten bij de ontstane coalitie op 9 april jl., na 

overleg met het CDA en zonder overleg met de vier kleinere partijen. 

 

De persberichten zijn dus op zo’n minst voorbarig en zijn buiten de verantwoordelijkheid van 

de fractie Dorpsbelangen tot stand gekomen. Wij betreuren dat op deze wijze is 

gecommuniceerd met de media. 

 

Op donderdag 13 april jl. zijn de besprekingen met alle raadsfracties  voortgezet onder leiding 

van de nieuwe voorzitter de heer Thom van der Weijden met als doel te komen tot een 

raadsbrede coalitie. 

  

Aan de voorzitter Van der Weijden zijn vooraf de volgende afspraken door alle partijen 

toegezegd: 

 

 de komende 4 jaar wordt in Zundert het college gevormd door drie externe wethouders, 

die geen relatie met de Zundertse politiek hebben en buiten Zundert wonen.  

 

 vanaf heden tot de vaststelling van het raadsprogramma en de nieuwe coalitie is de 

communicatie in handen gesteld van de nieuwe onafhankelijk externe voorzitter de heer 

Thom van der Weijden. 

 

 er wordt niet gewerkt met dubbele agenda’s. 

 

 bij de besprekingen over het opstellen van het raadsprogramma zijn de partijen steeds 

vertegenwoordigd door dezelfde personen. 

 

 bestaande raadsbesluiten blijven gehandhaafd. 

 

 het overdrachtsdocument van het huidige college van B&W en de nieuwe wensen  

van alle politieke partijen vormen de bouwstenen voor het nieuwe raadsprogramma. 

 

 daarna wordt het raadsprogramma ter advisering voorgelegd aan de politieke partijen, 

die vervolgens op basis van dit programma een definitieve keus maken. 

 

 



 

 

 

 


