
Beste CDA-Leden 
 
Zoals u uit verschillende media al heeft vernomen, heeft de fractie voorzitter van DTV het vertrouwen in de huidi-
ge coalitie opgezegd. Dit betekent dat er opnieuw een formatie zal moeten plaatsvinden op te komen tot een bre-
de coalitie. 
Dhr. W. van Zandbrink is als informateur benoemd. 
Het CDA-bestuur is donderdagavond ( 20 februari) bijeengeweest met de voltallige CDA-fractie om de situatie te 
bespreken. 
Het CDA-bestuur spreekt haar volste vertrouwen uit in de fractie die met het gedegen verkiezingsprogramma van 
2018 de onderhandelingen in kan gaan.  
Het verkiezingsprogramma was bij de onderhandelingen in 2018 al voor meer dan 80% door de toen  
onderhandelden partijen over genomen. Helaas met het verdelen van de portefeuilles bleek het mis te gaan en 
werd eenzijdig de onderhandelingen afgebroken. 
Wetende dat het CDA een sterk verkiezingsprogramma heeft, zien wij als CDA-bestuur de komende onderhande-
lingen met vertrouwen tegemoet. 
 
Namens het CDA-bestuur 
J. Braam 
janbr@zeelandnet.nl 
 

CDA aan zet? 

 

Deze week zegde DTV het vertrouwen op in het college. Daarmee kan het college niet meer automa-

tisch rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Er zal gezocht worden naar een nieuwe coalitie 

met voldoende draagvlak in de raad. Maar ook met voldoende draagvlak in de samenleving! Want een 

ding werd wel duidelijk. De weerstand tegen allerlei plannen van het college werd steeds groter.  

Dat DTV zich steeds ongemakkelijker ging voelen bij de koers van het college is daarom begrijpelijk. 

Het verwonderde het CDA daarom niet dat DTV afhaakte.  

Maar wat nu? 

In overleg met fractie en bestuur is besproken welke punten uit ons verkiezingsprogramma nog reali-

seerbaar zijn in de komende twee jaar. Mocht het CDA in de gelegenheid komen actief deel te nemen 

in een mogelijk nieuw te vormen college, dan is het belangrijk voldoende van deze punten herkenbaar 

te kunnen realiseren.  

Samen met Leen Meijers heb ik afgelopen vrijdag met de informateur gesproken. Wij hebben aangege-

ven dat het CDA een constructieve bijdrage kan leveren aan een stabiel bestuur van Veere. We willen 

daarbij dat het college nadrukkelijker luistert naar wat er in de samenleving leeft. Verder hebben we in-

gezet op herstel van vertrouwen.   Ook hebben wij de punten die voor ons belangrijk zijn, ingebracht 

zoals bijv.de leefbaarheid van de kernen, duurzaamheid, het in goede banen leiden van recreatie en 

toerisme, voldoende woningen voor starters en senioren enz. 

Begin volgende week doet de informateur, de heer Van Zandbrink,  verslag van de gesprekken met alle 

fracties. Het CDA zou graag zien dat vervolgens voortvarend gewerkt wordt aan een kort programma 

op hoofdlijnen. Daarin zullen dan de zaken staan die  het college de resterende twee jaar  moet aan-

pakken. Mocht er een nieuw college gevormd worden, dan zet het CDA in op deelname hiervan. In dat 

geval zal de koers op een aantal punten nadrukkelijker anders zijn dan de huidige koers.  

U hoort spoedig van ons.  
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