
  

  
 
 
 
 

INTERPELLATIE 
 
 

Zaanstad, 6 juli 2019 
 

 
Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college, geachte burgemeester tevens voorzitter van de 
gemeenteraad, 
 
Op 4 juli jl. heeft de gemeenteraad kennis genomen van het feit dat de VVD-fractie, na het indienen van het 
ontslag van hun twee wethouders, zich heeft teruggetrokken uit de coalitie. Hiermee heeft het college geen 
meerderheid meer. 
 
De ontstane situatie heeft bestuurlijke instabiliteit in Zaanstad veroorzaakt, hetgeen voor inwoners, 
ondernemers, marktpartijen en het aanzien van de gemeente als geheel, zeer negatieve gevolgen kan hebben. 
 
Dit is het moment om als gemeenteraad de gedelegeerde regie over het bestuur van Zaanstad terug te nemen, 
zodat de gemeenschap kan vertrouwen op een stabiele lokale overheid, die de rechten van een ieder beschermt. 
 
Het college is haar meerderheid kwijtgeraakt tijdens het proces van de vaststelling van de voorjaarsnota, door de 
gemeenteraad. Hierdoor bestaat grote onzekerheid over de levensvatbaarheid van het voorstel dat de 
aankomende begroting vorm moet geven. 
 
Met het oog op de bovenstaande grote belangen, zijn ondergetekende partijen van mening dat de ontstane 
situatie niet langer ‘een interne kwestie betreft’ dan wel enkel gesproken kan worden met coalitiepartijen ‘over 
de ontstane situatie’. Op de gemeenteraad berust de belangrijke taak om te zorgen voor een betrouwbaar, 
integer en open bestuur. 
 
De vragen die ondergetekende partijen concreet hebben, luiden als volgt: 
 

1. Op welk draagvlak kan het huidige coalitie-akkoord van de zittende partijen rekenen, alsmede van 
partijen in de gemeenteraad?  

2. Zijn de zittende partijen van mening dat zij voldoende draagvlak genieten van de gemeenteraad, om 
niet tot hernieuwde coalitie-vorming met alle partijen te komen? Zo ja, op basis van welke reden(en)? 
Zo nee, bent u met ons van mening dat door de ontstane situatie, hernieuwde coalitie-vorming met alle 
partijen plaats zal moeten vinden? 
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3. Zijn de zittende partijen, alsmede partijen in de gemeenteraad van mening dat, voor de zuiverheid van 
het proces, alsmede de ‘sfeer’ in de gemeenteraad, het goed zou zijn als de overgebleven 
portefeuillehouders hun portefeuilles ter beschikking zouden stellen, in afwachting van de uitkomsten 
van deze beraadslaging? Zo nee, waarom niet en zou in dat geval een motie door de zittende 
portefeuillehouders alsmede door partijen in de gemeenteraad geacht worden het geëigende middel te 
zijn om dit alsnog te bewerkstelligen? 

4. Zijn de zittende partijen, alsmede partijen in de gemeenteraad van mening dat, voor de zuiverheid van 
het proces, alsmede de ‘sfeer’ in de gemeenteraad, het goed zou zijn als de overgebleven 
portefeuillehouders hun portefeuilles ter beschikking zouden stellen, om besprekingen ten aanzien van 
nieuwe coalitie-vorming niet in de weg te staan door ‘met het mes op tafel’ deze besprekingen aan te 
gaan? 

5. Achten de voormalige coalitiepartijen, alsmede de partijen in de gemeenteraad de op basis van het 
coalitie-akkoord opgestelde Voorjaarsnota 2019-2023 beleid ‘dat namens het college aan de 
gemeenteraad is aangeboden’? Wie is in deze definitie volgens voormalige coalitiepartijen en in de 
gemeenteraad ‘het college’? 

6. Op welk draagvlak kunnen de reeds aan de gemeenteraad aangeboden voorstellen, aangenomen door 
het voormalige college, op draagvlak rekenen van de zittende partijen, alsmede van partijen in de 
gemeenteraad? 

7. Hoe definiëren de zittende partijen ‘het college’ concreet in de huidige samenstelling? 
8. Hoe zien de zittende partijen, alsmede de gemeenteraad dat het proces om te komen tot een 

betrouwbaar, integer en open bestuur voor de gemeenschap in Zaanstad, vorm zou moeten krijgen? 
9. Indien opnieuw een informateur dan wel formateur ingezet zal worden, op basis van welke criteria en 

achtergrond zal deze professional geselecteerd worden? En op welke wijze zal de gemeenteraad, in het 
kader van kunnen beschikken over gelijke informatie, hierbij betrokken worden? 

10. Op welke wijze zal het amendement ten aanzien van het aantal FTE’s voor het college, ingediend bij de 
Voorjaarsnota 2019-2023, betrokken worden bij het te doorlopen proces om te komen tot een (nieuwe) 
coalitie? 

 
Namens Democratisch Zaanstad, 
 
Juliëtte Esmée Rot 
 
Namens Partij voor Ouderen en Veiligheid, 
 
Harrie van der Laan 
 
Namens Liberaal Zaanstad, 
 
Marianne de Boer - Doeves 
 
Namens de Partij Voor de Vrijheid, 
 
Peter van Haasen 
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