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Beste Astrid, beste Tanya, geachte leden van het dagelijks bestuur,
De fracties van VVD, SP en Méérbelangen maken zich ernstige zorgen over de toestand
van het stadsdeel en de gang van zaken nadat de PvdA‐fractie uit de coalitie met GL en
D66 is gestapt.
Het debat van afgelopen dinsdag moest enige duidelijkheid in deze situatie brengen
maar die is er slechts ten dele gekomen. Duidelijk is geworden dat de fractie van de
PvdA op dit moment weinig stabiel is, desondanks hebben jullie aangeven met deze
fractie te willen overleggen met het oog op een lijmpoging. De komst van een nieuwe
fractievoorzitter is hiervoor kennelijk de aanleiding. Onduidelijk is echter gebleven hoe
dit onderhandelingsproces zal verlopen en wanneer jullie waarover uitsluitsel denken te
kunnen geven. Wij hebben begrepen dat jullie de afgelopen week nog niet met de PvdA
gesproken hebben.
Wij menen dat de financiële situatie van het stadsdeel nu vraagt om de spoedige
formatie van een daadkrachtig en solide dagelijks bestuur, dat steunt op het vertrouwen
van een coalitie van stabiele fracties in de stadsdeelraad. Het is ons niet duidelijk welk
proces jullie nu voor ogen hebben om snel tot een dergelijke coalitie te komen. Wij
wijzen jullie er op dat voor het einde van het jaar een begroting voor het komende jaar
zal moeten worden vastgesteld met forse bezuinigingen ten opzichte van vorige jaren.
Dat vereist dat de begroting wordt ingediend door een meerderheidscoalitie. Dit geldt
overigens ook voor andere voorstellen die het DB doet.
Wij menen dan ook dat de huidige situatie vraagt om leiderschap en gevoel voor
urgentie. Er zal voortvarend aan de slag moet worden gegaan met het vormen van een
nieuwe coalitie. Daaraan lijkt het nu te ontbreken.
Tijdens de beraadslagingen hebben wij jullie gesuggereerd een informateur aan te
stellen om dit proces te begeleiden. Wij willen jullie deze suggestie graag nogmaals
doen. Ook willen we aanbieden met jullie mee te denken over wie de informatie zou
kunnen gaan begeleiden.
Daarnaast willen we jullie graag aanbieden om deze week, in het reces, nogmaals met
elkaar van gedachten te wisselen over de ontstane situatie en de oplossingen die wij
zien. Dit kan in een gezamenlijk gesprek of in afzonderlijke gesprekken. Dit laten we
graag aan jullie over.
We horen graag deze week hoe jullie denken verder te gaan met dit proces en wanneer
jullie denken tot een afronding te komen en tot het installeren van een nieuw dagelijks
bestuur.
Mochten wij hierover deze week geen uitsluitsel ontvangen dan zullen wij op de kortst
mogelijke termijn een vergadering uitschrijven zodat in een spoeddebat door ons
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voorstellen kunnen worden gedaan om te komen tot de spoedige installatie van een
dagelijks bestuur dat op een meerderheid in de raad kan rekenen.
Oost, en de bewoners van Oost, verdienen een sterke coalitie die heldere keuzes maakt
en die met een open vizier en voortvarend uitvoert. Een coalitie die het vertrouwen van
onze inwoners verdient en dat ook waarmaakt. Een verbond met draagvlak waarmee
een collegiaal bestuur gevormd wordt.

Met vriendelijke groet,
Marianne Poot
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SP
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Méérbelangen

2

