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Vanavond bespreken we het coalitie-akkoord Koers naar een nieuw evenwicht.
Eerst willen we echter kort ingaan op de totstandkoming van deze coalitie.
Wij waren zeer verbaasd over deze coalitie. We vinden het een gotspe dat PP2 
buitenspel is gezet met een paar flutargumenten. 
Dat het CDA de formatie wilt regelen is prima, ze zijn tenslotte als een van de 
winnaars uit de bus gekomen. Maar de PP2 is ook een grote winnaar en had in 
de nieuwe dorpen goed gescoord. Dan kun je het niet maken om je zo arrogant 
op te stellen als het CDA heeft gedaan.
Hierbij moeten we ook ingaan op de rol van de andere 2 partijen die mee 
aanschuiven in de coalitie. Voor wat betreft Samenwerking moeten we even 
terug in de geschiedenis:
daar lezen we het volgende uit het verslag van de bespreking van het coalitie-
akkoord van 2002:

Als vanouds had het CDA samen met de PvdA en − ik moet zeggen tot onze 
grote verbazing − de fractie Van de Vorle in de achterkamertjes al een coalitie 
geritseld. Ons vielen de schellen van de ogen. Ook binnen de fractie Van de 
Vorle, die zo hoog opgeeft van eerlijk en oprecht, regeren arglist en 
gekonkelfoes. Waar de facto iedereen had moeten erkennen dat het CDA gefaald 
had in de hem rechtens toekomende eerste poging tot een formatie, waren toch 
PvdA en fractie Van de Vorle zo pluche-geil dat ze heimelijk al met het CDA in 
zee waren gegaan. Het heeft ons bevestigd in wat we gedurende de 
informatiegesprekken zo nadrukkelijk voelden: het CDA heeft nimmer de 
intentie gehad om met ons, de grote winnaars van de verkiezingen, tot een 
coalitie te komen.

Iets verderop lezen we:

Als je, zoals wij, uiteindelijk bereid bent je hele programma onderhandelbaar te 
maken en ook je voorkeurscoalitiepartner wilt laten schieten en in ruil daarvoor 
slechts een enkel gebaar van het CDA vraagt, namelijk twee mensen in het 
college, zelfs in parttime-verhoudingen, en dan nog volgt een keihard ‘neen’, 
dan kunnen we alleen maar vaststellen dat van ons uit alle toenadering is 
gezocht en handreikingen zijn gedaan en dat het CDA niets, maar dan ook niets 
van een coalitie heeft willen maken,

Was getekend Dhr. Busser, die destijds nogal verbolgen was dat hij en zijn partij 
buiten de coalitie waren gehouden, ondanks de winst die ze hadden geboekt. 
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Ondanks het feit dat ze bereid waren om alles waar ze voor staan, hadden willen 
inruilen voor een wethouderszetel, ondanks alles wat de kiezer was beloofd en 
die daarvoor op deze partij had gestemd. Dit alles was ondergeschikt aan het 
doel. En het dan maar vreemd vinden dat de kiezer langzaamaan genoeg krijgt 
van dit gedoe.

Welnu, dit jaar zijn we met zijn allen getuigen geweest van de verpersoonlijking 
van het spreekwoord: De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Nu gaat 
Samenwerking in de coalitie meespelen en laat men een van de winnaars 
gewoon buiten de boot vallen. Dit is een duidelijk signaal voor de inwoners van 
de nieuwe dorpen, uiteindelijk gaat het niet om het nieuwe evenwicht, maar gaat 
het om regeringsmacht. Wat de kiezer wilt, doet er niet toe.

Het CDA heeft de nieuwe situatie volledig uitgebuit, ze gaat in zee met twee 
partijen die allebei verlies hebben geleden en deze zullen naar alle 
waarschijnlijkheid wel naar de pijpen van het CDA moeten dansen  Als al die 
Turkse stemmers niet naar de stembus waren gegaan, zat de PvdA nu misschien 
nog maar met 2 zetels hier. Men trekt geen conclusies uit de stembusuitslag en 
men is heel blij om weer aan te mogen aanschuiven. Over 4 jaar zijn deze 
partijen weer verbaasd dat er nog minder mensen zijn komen stemmen.

Dan het coalitie-akkoord zelf
In 7.426 woorden wordt de toekomst van Venray voor de komende 4 jaar 
vastgelegd.
Wat willen we met deze opmerking zeggen? Niets, en dat is evenveel als dit 
voorliggende stuk, want dat zegt ook niets en daar heb je dan een dikke 7000 
woorden voor nodig.

Ook nu gaan we weer even terug in de geschiedenis, naar diezelfde bespreking 
van 2002 en opnieuw citeren we dhr. Busser die ons zowat de woorden uit de 
mond neemt met de volgende uitspraken:

Hier ligt een akkoord van vaagheden, van een bedenkelijk abstractieniveau, van 
een onvoorstelbare oppervlakkigheid, een akkoord dat programmatisch niet te 
doorvorsen is, waarin keuzen ver vooruit geschoven worden, waar geen 
duidelijke koers in zit, met de gebruikelijke machinaties en manipulaties om je 
niet naar de kiezer te hoeven verantwoorden, dat roept ‘wij zitten hier vier jaar 
en ons krijg je niet van onze plek’, dat in alles op de vlakte blijft, waar de 
coalitiepartners zich geen buil aan kunnen vallen en waarin college en 
coalitiepartners zich voortdurend achter de vaagheden kunnen verschuilen, een 
akkoord dat de raad, met name de oppositie, de mogelijkheid ontneemt zijn 
controlerende functie serieus in te vullen. Carte blanche voor het college. Het 
monisme via de achterdeur weer binnengedragen, gemaskeerd met een 
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dualistisch mombakkes. Als je in het zakelijk verkeer op basis van 
productspecificaties producten en diensten aanbiedt, je klanten deze bestellen en 
bij levering blijken de specificaties totaal af te wijken van hetgeen beloofd is, 
krijg je civiele vorderingen aan je broek, mogelijk zelfs strafrechtelijke wegens 
bedrog. In de politiek mag je straffeloos bij levering,( dit akkoord,) zo ver 
afwijken van je specificaties, het programma, dat er van enige herkenning geen 
sprake meer is. Wij noemen dat kiezersbedrog, maar er staan geen sancties op. 

Wanneer we iets minder ver terug gaan in de geschiedenis en het verslag van 
2006 erop naslaan, dan lezen we dat dhr. Busser zijn eigen woorden van 2002 
herhaalt en dat hij opmerkt dat er niets veranderd is.
We lezen:

Ook wat onze afsluiting betreft kan ik citeren uit het werk van 2002. Ik zei toen: 
“Samenwerking Venray heeft met afgrijzen kennis genomen van dit 
coalitieakkoord en keurt het als volstrekt beneden de maat af.” Dat ligt vandaag 
niet anders, maar we zullen het ermee moeten doen. Ik kan de coalitie en het 
college beloven dat wij hen kritischer dan ooit tevoren zullen volgen en dat we 
onze opdracht om bij de eerstvolgende verkiezingen de grootste te worden 
onverminderd zullen voortzetten.

We constateren dat hij zich niet aan zijn belofte heeft gehouden. Hij heeft het 
college niet kritisch gevolgd, maar eerder nog probeerde hij roomser dan de 
paus te zijn en de opdracht om de grootste partij te worden is ook niet volbracht 
en zal met deze opstelling waarschijnlijk ook nooit gaan lukken.

In dit coalitie-akkoord missen we duidelijkheid, missen we de grote projecten 
zoals gemeentehuis en sportpark.
Het geeft geen duidelijke richting aan, het verzandt in opdrachten en 
onderzoeken die gedaan gaan worden, maar niet wat er met de uitkomsten van 
die onderzoeken gaat gebeuren.
De financiële paragraaf over de bezuinigingen is veel te vaag en te ruim. Er gaat 
zo’n 10% - 20% bezuinigd worden, oftewel 4-10 miljoen (wat volgens dus 4-8 
miljoen zou zijn).
Verder vinden we de portefeuilleverdeling niet evenwichtig. Bij het CDA liggen 
nu veel te veel zaken die van belang zijn en de andere 2 portefeuilles zijn van 
een pretpakketgehalte waar een gemiddelde scholier blij mee zou zijn.
Vervolgens vinden we het vreemd dat de wethouderskandidaat van de PvdA 
wordt geaccepteerd door het CDA, terwijl ze tijdens de laatste vergaderingen 
van de 2009 daar behoorlijk wat kritiek op hadden.
Dit alles geeft wel aan dat wij dit coalitie-akkoord niet kunnen steunen. We 
realiseren ons wel dat dit een meer symbolische afwijzing zal zijn, maar we 
kunnen zo’n vaag, algemeen akkoord niet goedkeuren voor Venray.


