2e termijn
Voorstel tot (in)formatie.
Voorzitter,
Als grootste fractie is het in eerste aanleg aan GB ’90, keuzes te maken welke moeten leiden
tot een nieuwe coalitie.
Gezien de verkiezingsuitslag zijn er meerdere opties.
Zoals ik in eerste termijn al heb aangegeven is voor GB ’90, het belang en de toekomst van
Borne leidend bij de keuzes die moeten worden gemaakt.
Een sterk college, gesteund door een ruime raadsmeerderheid is wat Borne, in de optiek van
GB ’90, nodig heeft.
Een coalitie met een krappe meerderheid heeft om die reden dan ook niet onze voorkeur.
Er zijn dus diverse combinaties mogelijk.
Een coalitie met 4 partijen, met 3 en zelfs met 2 partijen sluiten we op voorhand niet uit.
GB ’90 kiest voor stabiliteit, maar ook voor zorgvuldigheid in het proces.
Daarom hebben we besloten eerst door middel van informatie, alle fracties uit te nodigen voor
een gesprek.
Met Ellie Verschoor en Michel Kotteman hebben we 2 personen bereid gevonden als
informateur op te treden.
Zoals de meeste aanwezigen wel weten hebben beiden een lange staat van dienst als
respectievelijk raadslid en wethouder voor GB ‘90 in de Bornse politiek.
Zij zullen op zeer korte termijn in gesprek gaan met alle fracties, om iedereen alle
gelegenheid te geven hun visie op de zaken te geven, hun standpunten toe te lichten en hun
voorkeuren uit te spreken.
Aan de hand van de uitkomsten van deze gesprekken zal GB ’90 partijen uitnodigen om mee
te werken aan de vorming van een nieuw college.
Een formateur, al of niet extern, kan eventueel bij deze onderhandelingen worden betrokken.
Zelf zal ik ivm een knieoperatie, de komende weken wat uit beeld zijn, maar dat staat het
proces niet in de weg.
De werkgroepenstructuur met ambtelijke ondersteuning, waarmee we 4 jaar geleden hebben
gewerkt, is GB ’90 toen goed bevallen. Wij vinden deze werkwijze ook nu een goede optie.
Uiteraard willen we ook graag weer gebruik maken van de deskundige ondersteuning van de
raadsgriffier.
Wij stellen ons ook voor om gedurende het onderhandelingsproces, de resultaten regelmatig
met uw raad te delen.
Voorzitter, we gaan er van uit dat de coalitievorming op een constructieve manier zal
verlopen. Ik vertrouw er op dat wij net als in voorgaande jaren, met alle partijen op
constructieve wijze zullen werken aan de verdere ontwikkeling van een vitaal Borne.

