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Van 18 tot en met 22 maart heeft De Lokale Partij o.l.v. informateur Gert Zagt
uitgebreid gesproken met vertegenwoordigers van de 6 andere raadsfracties.
Alle gesprekken waren buitengewoon constructief en verliepen in een goede
sfeer. We zijn blij met de uitgebreide reacties, adviezen en input. Daarnaast
sprak Gert Zagt ook persoonlijk met de interim gemeentesecretaris.
Alle fracties is “huiswerk” gevraagd over het volgende:
➢ Ideeën aanleveren met oplossingen voor de huidige precaire situatie waarin
Wijdemeren verzeild geraakt is. (Denk aan: financieel, organisatorisch,
werkvoorraad)
➢ Tekstvoorstellen aanleveren over minimaal drie onderwerpen die men
graag in een akkoord terug wil zien. De Lokale Partij begint zelf alvast met:
▪ Organisatie/dienstverlening/financiën;
▪ Participatie in brede zin;
▪ Wonen/bouwen.
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Wij hebben in een eerste ronde openhartige oriënterende gesprekken gevoerd
zonder directieve agenda van De Lokale Partij. Daarin is veel aan bod gekomen.
Nu is het moment om de eerste conclusies te trekken. In deze fase zijn dat voor
De Lokale Partij de volgende:

facebook: /DeLokalePartijPolitiek

1) De problemen met de financiën en de organisatie van de gemeente
Wijdemeren zijn zeer groot. Er zijn zware maatregelen nodig. Alle partijen
benadrukten dit ook. We moeten dus een daadkrachtig College en Raad
hebben die bestuurskracht tonen en bereid zijn om in te grijpen. Dit
vereist sterke wethouders en een goede teamspirit.
2) Wij kiezen voor een 3-partijen coalitie. De verhoudingen zijn dan
evenwichtiger dan bij een 2-partijen combi met een relatief grote partner.
Andere partijen adviseerden dit ook. Een vierde partij in het College maakt
besluitvorming complexer en beperkt de gewenste slagvaardigheid.
3) Sommige partijen stellen een breed akkoord voor dat door (vrijwel) de
gehele Raad gedragen wordt. Andere partijen geven de voorkeur aan een
coalitieakkoord. De Lokale Partij heeft na enig wikken en wegen gekozen
voor een aanpak gebaseerd op een coalitieakkoord, waarbij in een tijdig
stadium alle partijen input kunnen geven. Een Coalitie Akkoord Plus dus.
4) Wethouders. Wij streven gezien de zetelverdeling in de raad, naar vier
wethouders: twee voor De Lokale Partij en één ieder voor de twee andere
partijen in het College.
5) Hoe nu verder. Wij verdiepen ons in het “huiswerk” dat partijen binnenkort
aanleveren en in het “ambtelijk overdrachtsdocument”, dat hopelijk ook
snel klaar is. Deze week is wederom om spoedige verstrekking van dit
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document gevraagd. Ook de toegezegde burgemeestersbrief zullen we,
zodra deze ontvangen is, tot ons nemen. Het huiswerk, het ambtelijk
overdrachtsdocument en de burgemeestersbrief zijn onderlegger voor het
vervolg.
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