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Rapportage Informateur Krimpen aan den IJssel.
Inleiding:
Op woensdagavond 18 december 2019 hebben de fracties Stem van Krimpen (SvK) en
Leefbaar Krimpen (LK) van de gemeente Krimpen aan den IJssel, de samenwerking in de
coalitie met de VVD en D66 opgezegd. Het vertrouwen in de samenwerking met die twee
partijen was volgens SvK en LK onherstelbaar beschadigd.
Op dinsdag 7 januari 2020 heeft er een extra raadsvergadering plaatsgevonden, waarbij is
gesproken over de ontstane situatie. Die raadsvergadering is afgesloten met het unanieme
besluit mij als informateur aan te stellen om de mogelijkheden te onderzoeken te komen tot
een bestendige coalitie die een zo groot mogelijke kans heeft aan te blijven tot de
verkiezingen van 16 maart 2022.
Naar aanleiding van het raadsbesluit heb ik in een brief van 8 januari 2020 twee
vertegenwoordigers per fractie uitgenodigd voor een gesprek op zaterdag 11 januari 2020.
En op 14 januari heb ik gesprekken gevoerd met alle Collegeleden.
Vrijdag 24 januari heb ik mijn eerste bevindingen in een besloten bijeenkomst met alle
deelnemers per fractie in het gemeentehuis besproken.
Op zaterdag 25 januari heb ik een 2e gespreksronde met alle fracties gehad.
Op basis daarvan en na telefonische consultatie met alle fractievoorzitters kom ik tot mijn
eindrapport.

Algemeen:
Wat mij opvalt is dat alle fracties in het belang van de gemeente Krimpen aan den IJssel een
bijdrage willen leveren om de ontstane impasse te doorbreken. Er is een aantal belangrijke
dossiers waar besluiten over moeten worden genomen om voortgang te kunnen boeken.
Genoemd worden o.a. Grote Kruising, Algeracorridor, Centrum Zuid, Sociaal Domein en
Enecogelden.
De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel telt 21 leden. Een nieuwe coalitie dient dus
minimaal op 11 zetels te kunnen rekenen. Maar de meeste fracties geven aan dat een
ruimere meerderheid de voorkeur verdient. Dat vergroot de bestuurskracht van de
gemeente.
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Vorming bestendige Coalitie:
Alle fracties hebben zich uitgesproken voor een wenselijke coalitie.
Zoals aangegeven zet men allen het belang van de gemeente Krimpen aan den IJssel voorop,
m.n. de voortgang van een aantal belangrijke dossiers, en men vindt het belangrijk dat
Krimpen stabiel wordt bestuurd tot aan de nieuwe verkiezingen van 2022.
De SGP krijgt door alle fracties een sleutelrol toebedeeld.
Uit de gesprekken concludeer ik dat de volgende coalitie het meest kansrijk is om Krimpen
aan den IJssel tot maart 2022 bestendig en stabiel te besturen:

SGP – SvK – VVD – CDA (met gedoogsteun CU)
Met hun stabiele 5 zetels kan de SGP een belangrijke bijdrage leveren aan een stabiel
bestuur. Uitgaande van de wens van een stabiele situatie ligt samenwerking met SvK voor de
hand. Ook die partij heeft 5 zetels.
Na de verkiezingen van 2018 hebben deze twee partijen samen met LK en het CDA getracht
een coalitie te vormen. Dat is uiteindelijk vastgelopen op de zondagsopenstelling.
Door de breuk destijds met de SGP (CDA) is de wens van SvK en LK op het gebied van
zondagsopenstelling nu voorlopig gerealiseerd. Eind 2020 vindt er een evaluatie plaats
waarna met de gemeenteraad een definitief standpunt wordt bepaald.
De discussie over de huidige zondagsopenstelling, of misschien beter de zondagsrust, zal dus
een belangrijk thema zijn voor een positief resultaat tussen enerzijds de SGP- , CDA- en
anderzijds de SvK- en VVD fracties.
De samenwerking met de LK fractie in een coalitie wordt slechts door een enkele fractie
genoemd. Voor die samenwerking bestaat te weinig steun in de raad. De positie van
Krimpens Belang (KB) is bijzonder: deze fractie kent geen lijst (afgesplitst van LK) en bij
eventuele levering van een wethouder (tenzij deze van buiten komt) resteert slechts één
zetel in de raad.
Er is brede steun voor voortzetting in een coalitie met de fractie van de VVD.
In de ogen van veel fracties hebben zij zich constructief opgesteld de afgelopen periode.
Daarnaast is er voldoende steun voor deelname van de fractie van het CDA.
Daarmee zou de coalitie kunnen bestaan uit de fracties van SGP – SvK – VVD – CDA en aldus
kunnen steunen op 13 zetels. De wens is uitgesproken door de fractie van de CU om aan
deze coalitie gedoogsteun te willen verlenen, waarmee de coalitie kan rekenen op 14 zetels.
Vrijwel alle fracties hebben aangegeven (in welke coalitie dan ook) uit te willen gaan van 4
wethouders. De werkdruk voor 3 wethouders is te groot. Elke fractie zou dan één wethouder
moeten leveren.
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Opties die door mij ook zijn overwogen zijn de volgende twee:
- SGP - VVD - CDA - CU - D66 en PvdA (met gedoogsteun KB)
Mocht de hierboven genoemde coalitie onverhoopt geen doorgang vinden, dan is er
uitgaande van een stabiele politieke situatie tot aan de verkiezingen van 2020 nog een
andere mogelijke combinatie, waarvoor wellicht voldoende draagvlak bestaat in de raad.
In dat geval dienen alle ’landelijke’ partijen samen te werken, dus de fracties van SGP, VVD,
CDA, CU, D66 en PvdA. Deze combinatie is numeriek lastiger maar mogelijk wel haalbaar.
Ook bij deze samenwerking ga ik uit van 4 wethouders.
Deze coalitie zou kunnen rekenen op de steun van 11 zetels, net een meerderheid.
Wellicht kan de fractie van Krimpens Belang (KB) een dergelijke coalitie gedoogsteun geven.
Het vaststellen van een coalitieprogramma voor deze uitgebreide samenwerking zal de
nodige tijd vergen, hetgeen overigens ook geldt voor de eerste optie.
- SGP - VVD - CDA en PvdA (gedoogsteun KB en CU)
Beide opties zijn mijns inziens wel geschikt om een meerderheidscoalitie te vormen, maar
zijn minder stabiel dan de door mij voorgestelde te onderzoeken coalitie.

Belangrijke onderwerpen:
Mijn voorstel is dat de beoogde coalitiepartners (SGP – SvK – VVD – CDA met eventuele
gedoogsteun van CU) een (externe) formateur aanwijzen die samen met hen snel aan de
slag gaat om een stabiele coalitie te realiseren.
Onderwerpen die in ieder geval in de formatiefase besproken moeten worden zijn:
•
•
•
•
•
•

Zondagsrust
LHBTI
Sociaal Domein
Eneco gelden
Grote Kruising/Algeracorridor
Centrum Zuid

Naast overeenstemming over de hierboven genoemde onderwerpen ligt het voor de hand
met de coalitie partijen een zo sober mogelijk coalitieakkoord te sluiten, vooral gericht op
het bestendigen van de coalitie tot aan de nieuwe verkiezingen in 2022.
Huizen, 27 januari 2020,
Tjerk Bruinsma.

