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Geachte leden van de gemeenteraad,
Op donderdag 31 maart nam u tijdens de raadsvergadering het besluit om ons, Boudewijn Revis en Bert
van Alphen, aan te stellen als informateurs. Wij kregen de opdracht mee om uitvoering te geven aan het
advies van verkenner Ivo Opstelten. Binnen dit kader hebben wij onze opdracht uitgevoerd. Er is
onderhandeld met zes partijen waar volgens Opstelten breed draagvlak voor was. Wij hebben de partijen
begeleid in het proces om te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen en zijn daarbij slechts
ondersteunend geweest. De zes partijen zijn uiteindelijk gezamenlijk verantwoordelijk voor dit akkoord.
Het coalitieakkoord op hoofdlijnen is tot stand gekomen dankzij een voortvarend proces waaraan de
onderhandelende partijen allemaal constructief hebben bijgedragen.
Op donderdag zeven april zijn wij de gesprekken begonnen. Hierbij zijn afspraken gemaakt over het
verdere formatieproces, zoals het bieden van de mogelijkheid voor inwoners, ondernemers en andere
belanghebbenden in de stad een bijdrage te leveren aan een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Ook
is afgesproken alle niet-coalitiepartijen uit te nodigen voor een gesprek, waarmee er een eerste stap is
gezet in herstel van het vertrouwen in de raad.
In de weken daarop zijn er regelmatig bijeenkomsten geweest om het coalitieakkoord op hoofdlijnen
vorm en inhoud te geven alsmede de portefeuilles samen te stellen en te verdelen. De gesprekken
waren altijd constructief en respectvol en was er voldoende ruimte voor ieders inbreng.
Nu, ongeveer vijf weken na de start, beëindigen wij dit proces, door u het resultaat, een coalitieakkoord
op hoofdlijnen, aan te bieden. Conform het advies van Opstelten laten we het maken van afspraken over
omgangsvormen en de onderlinge samenwerking over aan de coalitie en oppositie na het vaststellen van
het coalitieakkoord op hoofdlijnen en de installatie van het nieuwe college.
We kijken tevreden terug op een succesvol formatieproces en hebben er voldoende vertrouwen in dat
door de constructieve samenwerking en het nemen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Vlaardingen en de Vlaardingers een positieve toekomst tegemoet kunnen zien. Iets wat deze prachtige
stad verdient.
Hoogachtend,
Boudewijn Revis
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