
        Renswoude, 11 mei 2022 

 

Geachte raadsleden van Oudewater, 

 

 

Graag informeer ik u over het proces van de totstandkoming van het hoofdlijnenakkoord dat 

de coalitiepartijen hebben gesloten.     

Begin april werd ik gevraagd door de fractievoorzitter van de VVD in Oudewater of ik wilde 

helpen bij de gesprekken die zouden moeten leiden tot het nieuwe coalitieakkoord. Er werd 

daarbij helder aangegeven dat de partijen van de voorgaande periode met elkaar verder 

wilden. Dat betekende tegelijkertijd dat de grootste partij, het CDA en de nieuwe partij, 

Progressief Oudewater geen deel zouden nemen aan de coalitievorming.  

Het eerste gesprek dat ik had was op 6 april. Dat gesprek was met de fractievoorzitters van 

VVD, De Onafhankelijken en van de ChristenUnie-SGP. We maakten kennis met elkaar en ik 

kreeg een inkijkje in het Oudewaterse reilen en zeilen. In de achterliggende periode zijn de 

onderlinge verhoudingen in de raad wat verzuurd.  De wens van de partijen was om de 

komende periode meer als totale raad op te trekken, meer open te staan voor elkaars 

inbreng en ruimte te bieden voor de goede ideeën van andere partijen. Een raadsbreed 

inhoudelijk programma had niet de voorkeur van de coalitie. In de voorliggende periode zijn 

veel plannen voorbereid die de komende 4 jaar tot uitvoering moeten komen. Het vertrouwen 

dat de partijen in elkaar hebben, is nodig om de projecten te realiseren en maakt dat zij 

elkaar vasthouden. Tegelijkertijd gaven VVD, De Onafhankelijken en de ChristenUnie-SGP 

aan dat er buiten die bestaande plannen ruimte is voor de inbreng van de andere partijen.  

Met de vraag “welke van uw punten zouden zich lenen als startpunt voor het 

coalitieakkoord?” ben ik op 7 april  in gesprek gegaan met  het CDA en Progressief 

Oudewater. Beide gesprekken waren erg prettig. In de gesprekken kwam naar voren hoe zij 

de gemeenteraad van Oudewater en de onderlinge verhoudingen ervaren. Van beide 

partijen heb ik input ontvangen.  

Die inbreng is besproken door de coalitiepartijen. Daarnaast hebben we aan de hand van 3 

vragen de inhoud van het akkoord gevormd: 

• welke top 5 ziet uw partij graag in het coalitieakkoord terug? 

• Welke 5 onderwerpen zou u  in het coalitieakkoord wensen, maar liggen wellicht 

lastig? 

• Welke 5 onderwerpen zijn voor uw partij geschikt om zich op te profileren maar 

hoeven niet in het coalitieakkoord? 

Er waren 6 bijeenkomsten met de 3 partijen en 1 “special” waarin op een aantal 

onderwerpen extra toelichting werd geboden rond 4 onderwerpen:  Sportaccommodaties, 

Stadserf en onderhoud buitenruimte, Volkshuisvesting en Verkeer en parkeren in de 

binnenstad van Oudewater. 

Er is een bewuste keuze gemaakt voor een hoofdlijnenakkoord waarbij veel ruimte geboden 

wordt op de niet of nauwelijks omschreven punten. De punten die gedetailleerder zijn 

opgenomen hebben daarentegen het commitment van de drie partijen. Ondergetekende 

mocht de gesprekken begeleiden en werd daarbij heel prettig ondersteund door Jethro 



Michel, (gemeentesecretaris), René Engels (beleidsadviseur financiën) en Dorine Loman 

(adviseur bedrijfsvoering en onze tekstschrijver). 

Naast de beschrijving van het bovenstaande proces maak ik graag gebruik van de 

gelegenheid om het volgende met u te delen: Dit hoofdlijnenakkoord zou kunnen bijdragen 

aan een meer open samenwerking in de gemeenteraad van Oudewater. Natuurlijk zullen er 

keuzes in staan waar niet alle partijen zich achter scharen. Er staan ook veel zaken niet 

beschreven en dat biedt ruimte voor het goede gesprek in uw gemeenteraad. De discussies 

voorafgaand aan het nemen van een raadsbesluit zijn waardevol. De argumenten kunnen 

bijdragen aan een betere uitvoering van een besluit. Ik wens de inwoners en bedrijven van 

Oudewater van harte toe dat hun gemeenteraad en college van B&W goed 

beargumenteerde en respectvolle discussies voeren waarbij het algemeen belang van 

Oudewater voorop staat. 

 

Ik heb dit proces graag begeleid en wens u allen veel plezier en voldoening bij uw werk voor 

Oudewater! 

 

 

Hartelijke groet,  

Petra Doornenbal 


