
 

 

 
 
Duidingsdebat d.d. 21-3-2022 

Burgerbelangen kijkt, naast de uitslag voor andere partijen, ook naar zichzelf. 

Hadden we bij de vorige verkiezingen “slechts” een restzetel, nu zijn we tevreden met een 
volwaardige zetel met nog eens 300 extra stemmen op weg naar de 2de zetel. Voor ons betekent dit 
dat de inwoners van Soest en Soesterberg ten opzichte van de vorige verkiezingen meer vertrouwen 
hebben in onze opstelling als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad, en zich meer herkennen 
in ons verkiezingsprogramma en onze kandidaten. 

Betekenis uitslag 

De uitslag van de verkiezingen geeft bij ons het volgende beeld: 

Allereerst laat het zien dat de coalitie GGS/VVD/D66/CU-SGP op minder steun kunnen rekenen van 
de kiezers. 2 Zetels verlies betekent dat een dergelijke coalitie niet meer kan rekenen op de 
meerderheid in de nieuwe gemeenteraad. In eerste instantie zeggen wij dat een nieuw te vormen 
coalitie recht moet doen aan de verkiezingsuitslag. Soest 2002, POS, VVD en GroenLinks zijn duidelijk 
de winnaars van de verkiezingen. Zij zullen als eerste moeten proberen een coalitie te vormen. 

Gezien de positie van Soest 2002, met de meeste stemmenwinst, zouden zij als eerste de poging tot 
coalitievorming moeten starten. 

Verder laat de uitslag zien, op basis van de verkiezingsprogramma’s, dat het oprekken van de rode 
contouren tot de mogelijkheid behoort voor woningbouw en dat hoogbouw niet automatisch tot de 
mogelijkheden behoort. Ook een combinatie van wonen en werken op het TBS terrein is een stap 
dichterbij gekomen door deze uitslag. Ook de bouw van een sociaal-cultureel centrum in Soesterberg 
kan op en brede maatschappelijke steun rekenen. 

Wat zijn de belangrijkste opgaven voor de gemeente de komende 4 jaar 

De 4 belangrijkste opgaven waar we met elkaar voor staan de komende 4 jaar, niet in volgorde van 
belangrijkheid, zijn: 

• Energietransitie 
• Waar bouwen we 
• Dalweggebied 
• Herstel vertrouwen van burger in gemeentelijke overheid 

 

 



Hoe kijkt men vanuit elke partij aan tegen de samenwerking binnen de raad en met de 
samenleving 

De samenwerking binnen de raad verdient een opknapbeurt. We werken wel, maar niet samen. Op 
dat vlak zullen we samen moeten investeren. We staan immers samen voor de taak Soest te 
besturen. En onze manier van samenwerken, straalt af op de samenleving. De raadsvergadering is 
afgelopen als de laatste hamenslag valt. Dan mogen we het nog zo oneens geweest zijn met elkaar, 
maar na die hamerslag moeten we elkaar weer in de ogen kijken. In de raadsperiode 1986-1990 
gingen we als totale raad en college met elkaar naar restaurant de knollentuin om daar onder het 
genot van een hapje en een drankje elkaar al mens te ontmoeten. Dat zorgde ervoor dat we in een 
prima sfeer samen weer verder konden. De na-borrel in het gemeentehuis was niet een goede 
imitatie ervan. Met een horecaman straks in ons midden, moet een dergelijk samenzijn te realiseren 
zijn. De kiezer heeft in meerderheid ook gekozen voor een andere manier van participatie. Meer 
betrokken zijn bij de besluitvorming en het proces daarnaartoe. In ieder geval geeft dat aan, samen 
met het opkomstpercentage, dat we als raad moeten werken aan een betere relatie tussen burger en 
overheid. Meer op locatie vergaderen, meer informele ontmoetingen met de inwoners als het kan in 
de wijken waar wat speelt, zodat het vertrouwen in de raad en de afzonderlijke kandidaten en 
partijen groeit. 

Welke opdracht meegeven aan informateur/verkenner 

De opdracht aan de informateur/verkenner zou wat Burgerbelangen betreft, kunnen luiden; 

Kijk op basis van de verkiezingsuitslag, welke partijen met elkaar kunnen samenwerken. Waar ligt de 
politieke wil en in hoeverre zijn er op basis van de verkiezingsprogramma’s overeenkomsten en 
verschillen. In hoeverre zijn partijen op controversiële onderdelen bereid compromissen te sluiten. 

Keuze voor type akkoord 

Om invulling vanaf het begin te geven aan het begrip “samen verder” zou een raadsakkoord aan te 
bevelen zijn. Stuit dit op bezwaren van andere partijen dat gaat onze voorkeur uit naar een 
coalitieakkoord. De inbreng van de samenleving hebben we net 16 maart gehad. 

Openbaarheid of beslotenheid van de diverse overleggen 

Onze voorkeur gaat uit naar een maximale openbaarheid, zodat door iedereen te volgen is waarom 
en waartoe en op welke punten door weke partijen verschillende compromissen gesloten zijn. Dat de 
uiteindelijke portefeuilleverdeling in beslotenheid plaats vindt zouden wij kunnen begrijpen. 

Wijze van informeren van de personen die niet deelnemen aan de onderhandelingen 

Burgerbelangen stelt het op prijs om, naast de openbare vergaderingen, schriftelijke 
tussenrapportages te krijgen. 

 


