GB’90 na de verkiezingen van 3 maart 2010.
33,6% van de uitgebrachte stemmen zijn voor GB’90 uitgebracht.
Met 7 zetels is GB’90 met afstand de grootste fractie in de raad van Borne.
Sedert 1998 telkens een zetel winst (4-5-6-7).
Ongetwijfeld hebben landelijke gebeurtenissen een rol gespeeld. Niet ontkend kan echter
worden dat GB’90 een stevige basis heeft in de bornse samenleving en dat haar no-nonsens
benadering wordt gehonoreerd door de bornse kiezer.
Wij (fractie en bestuur) zijn de leden van en de kiezers op GB’90 daar bijzonder dankbaar
voor.
Hoe nu verder?
De zetelverdeling in de raad (GB’90 7, CDA 5, PvdA 3, VVD 2 en D66 2) biedt diverse
mogelijkheden.
Op zaterdag 13 maart en maandag 15 maart zijn twee informateurs (Michel Kotteman en Elly
Verschoor) in gesprek geweest met alle partijen in de raad.
Uit deze informatieronde moet blijken wat de meest voor de hand liggende optie is om als
eerste mee in gesprek te gaan. Daarna zullen de onderhandelaars (Rita Vingerling/Michel
Kotteman en Wim Roetgerink) in gesprek gaan met de partij(en) die uit deze keuze naar voren
komt/komen.
Normaal zou Jan Immerman één van de onderhandelaars zijn, ware het niet dat Jan op 16
maart wordt geopereerd. Hij krijgt een nieuwe knie. Vanaf deze kant alvast een voorspoedig
herstel gewenst!
In principe gaat de fractie van GB’90 uit van een brede coalitie. Gezien de onderwerpen en
problemen die Borne de komende jaren voor haar kiezen krijgt is een zo breed mogelijk
draagvlak in de raad gewenst.
Verder spelen inhoudelijke standpunten vanzelfsprekend een rol. Van welke partij(en) ligt het
programma dicht bij dat van GB’90 zodat in de sfeer van de onderhandelingen zo min
mogelijk verdeel- en bespreekpunten zijn te verwachten.
Ook de uitslag van de verkiezingen spelen een rol; de kiezer heeft immers altijd gelijk!
GB’90, VVD en D66 hebben winst geboekt. Het CDA is gelijk gebleven. De PvdA heeft
verloren. In hoeverre beinvloedt dat de keuze en de onderhandelingen.
Het is bedoeling woensdag 17 maart om 19.00 uur de 1e keuze te delen met de raad.
Vanaf dat moment beginnen de onderhandelingen.
We houden u op de hoogte!
15 maart 2010.
Wim Roetgerink

