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PERSBERICHT
GROENLINKS wil alle kiezers bedanken voor het vertrouwen dat in ons is gesteld. Wij zullen ons in de
komende raadsperiode richten op het voeren van opbouwende maar kritische oppositie en zullen daarvoor
samenwerking zoeken met alle partijen waarmee we op onderdelen gemeenschappelijke punten hebben.
Met twee zetels in plaats van één kunnen wij ook tweemaal zo hard werken aan een groen en sociaal
beleid in Krimpen aan den IJssel.
De fractie van GROENLINKS reageert wel teleurgesteld op de door de PvdA uitgesproken snelle keuze
om een coalitie te gaan vormen met SGP/CU en VVD. Het huidige college gaat door, met uitzondering
van het CDA, dat vanwege tegenvallende verkiezingsuitslagen aan de kant werd gezet. Na succesvolle
verkiezingen waarbij zowel de PvdA als GROENLINKS winst boekten, lag een coalitie waarin PvdA en
GROENLINKS vertegenwoordigd waren voor de hand.
Helaas lijkt de PvdA ervoor te kiezen om de historische banden zwaarder te laten wegen dan haar eigen
verkiezingsprogramma. Uit het coalitie-akkoord zal moeten blijken of de PvdA er in deze samenstelling
wel in slaagt om veel van haar programmapunten te realiseren. Vier jaar geleden was dat niet gelukt, en
resulteerde een dergelijke samenwerking in een grijs college-programma zonder visie, dat bovendien niet
controleerbaar was. GROENLINKS roept de coalitie-partijen en met name de PvdA op om dit keer te
komen met een akkoord met meer visie en ambitie en een college programma dat controleerbaar is. Ook
de Krimpense rekenkamer heeft om een dergelijk programma gevraagd, zodat zij hun controlerende taak
beter kunnen uitvoeren.
Noot voor de redactie:
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met fractievoorzitter M.W. van Beek.

Meer informatie? Kijk op www.groenlinks.nl/lokaal/krimpenaandenijssel of mail naar krimpenaandenijssel@groenlinks.nl

