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Nieuwe start coalitie CDA, PrO en VVD
Op vrijdagavond 11 september heeft informateur Ruud Koole in zijn eindverslag advies uitgebracht aan
de gemeenteraad van Oegstgeest over de vorming van een nieuw college. Hij adviseert de
totstandkoming van een college dat gedragen wordt door een coalitie van CDA, PrO en VVD. Hij stelt
voor dat het college, naast burgemeester, bestaat uit drie wethouders: wethouders Matthijs Huizing
(VVD), Peter Glasbeek (PrO) en Jan Nieuwenhuis (CDA).
Dit college is voor wat betreft de partijpolitieke en personele samenstelling gelijk aan het college dat tot
eind juni dit jaar functioneerde. Door nadere afspraken te maken en met enkele verschuivingen in de
portefeuilleverdeling kan volgens Koole een frisse, nieuwe start worden gemaakt. De nieuwe afspraken zijn
opgenomen in een Nader Coalitieakkoord dat vrijdagavond is gepresenteerd en de eerste gedrukte
exemplaren zijn door Koole aangeboden aan de fractievoorzitters van CDA, PrO en VVD.
Ruud Koole nam op 16 augustus het stokje over van Vincent Jansen, die na het uiteenvallen van het college
begin juli door de grootste partij (VVD) was gevraagd om als informateur de mogelijkheden van een nieuwe
coalitie te onderzoeken. Uit onderhandelingen over een combinatie van CDA en VVD met Hart voor
Oegstgeest kwam geen nieuwe coalitie voort en een gesprek van CDA en VVD met D66 kwam niet van de
grond.
Daarop vroeg de op één na grootste partij (PrO) Koole op 16 augustus jl. om als informateur aan de slag te
gaan met als opdracht: 'Om zo spoedig mogelijk te komen met een advies voor een college dat kan rekenen
op een meerderheid, waarin PrO zal deelnemen.' Het vandaag uitgebrachte advies past binnen die
opdracht.
In een eerste gespreksronde sprak Koole met delegaties van alle zes de fracties. Nadere gesprekken leidden
tot de conclusie dat de optie van CDA, PrO en VVD de enige is die de steun van drie betrokken fracties had
om serieus verder te onderzoeken. Vanaf 19 augustus zijn met delegaties uit de fracties van deze drie
partijen gesprekken gevoerd over verschillende beleidsthema's en over de portefeuilleverdeling in het
nieuw te vormen college. Dat heeft geleid tot een Nader Coalitieakkoord van CDA, PrO en VVD, dat de
instemming heeft verkregen van de drie betrokken fracties.
Koole dankte alle fracties dat zij bereid waren tot een gesprek. Hij zei de fracties van CDA, PrO en VVD zeer
erkentelijk te zijn dat zij in het belang van Oegstgeest over hun verschillen heen wilden stappen en elkaar
de hand reiken (figuurlijk dan, in deze corona-tijden). Hij bedankte verder de drie wethouders in de
beoogde coalitie voor hun bereidheid om op basis van het Nader Coalitieakkoord tot dit college toe te
treden, de twee zittende wethouders voor het op zich nemen van de extra taken gedurende de afgelopen
twee maanden en de ambtelijke ondersteuning voor het werk dat zij in korte tijd hebben verzet.
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