
Bijdrage van D66 Wijk bij Duurstede, in de persoon van Gea Adema, aan het opiniërend 
debat over het coalitieakkoord tussen SP, Groenlinks, PCG en PvdA, 13 mei 2014. 

Voorzitter, geachte raad, mede namens Aart van Veen wil ik graag een eerste reactie geven 
op het coalitieakkoord. 

D66 is blij met de grote steun van de kiezers: qua aantal kiezers zijn we van de 8ste de 3e 
partij geworden in Wijk bij Duurstede. Met dit mandaat zullen we onze rol in de raad met 
overtuiging en plezier invullen. 

De nieuwe coalitie, al voorzien door Arie Brouwer bij zijn afscheid, wensen we veel succes en 
we zijn benieuwd naar de aangekondigde nieuwe politiek waarin de oppositie zich groots 
kan gedragen – (breed gedragen besluitvorming gericht op consensus) – wie wil dat nu niet? 
De kwaliteit om te verleiden tot participatie lijkt in ieder geval aanwezig. 

Ook gewortelde wethouders zullen keuzes moeten maken die hen in Wijk, Cothen en 
Langbroek niet altijd in dank afgenomen zullen worden. Maar als het verantwoorde keuzes 
zijn, zal D66 deze steunen. 

We zijn blij met de aandacht voor het IHP, met de hogere prioriteit voor duurzaamheid, de 
toegezegde kerntakendiscussie en de algehele toon van samenwerking en ruimte voor 
initiatief van burgers, bedrijven en andere belanghebbenden. 

De ‘heldere keuzes’ die genoemd worden in het akkoord moeten op financieel vlak nog 
gemaakt worden. De keuze om de financiën snel op orde te brengen steunen wij. D66 is blij 
met de financiële spelregels, maar het geschetste Meerjarenperspectief 2014-2018 vinden 
we een wankel geheel met nog een half miljoen aan in te vullen bezuinigingen en een risico 
bij de uitwerking van eerdere bezuinigingen van 1 miljoen… 

Over jeugdzorg en WMO lezen we dat de coalitiepartijen erop “ vertrouwen dat de 
budgetten ons toe kunnen staan om mensen die zorg nodig hebben deze zorg ook te 
leveren.” Dit stelt ons gerust na alle commotie van de SP op straat. De escape die verder in 
het programma wordt geboden, “Voldoende zorg moet gegarandeerd zijn, ook als dit 
betekent dat hierdoor de gemeentelijke lasten zullen moeten stijgen.” Kan niet op onze 
steun rekenen. Daartegen zullen we niet ‘groots’ maar ‘groot’ oppositie voeren. 

Tenslotte spreken we de hoop uit dat het nieuwe bestuur, een hecht team vormt, 
evenwichtig is en in balans zal blijken te zijn. We wensen jullie veel succes. 

 


