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De fracties van SP, VVD, D66, GroenLinks en PvdA  willen hun grote teleurstelling 
uitspreken over het verloop van deze begrotingsbehandeling. Het resultaat is dat evenals 
tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar de oppositiepartijen volledig buitenspel komen te 
staan. Zij hebben het idee niet serieus te worden genomen. Door het indienen van een 
volledig dichtgetimmerd amendement is iedere vorm van inhoudelijke discussie niet meer 
mogelijk. Het voeren van een inhoudelijk debat wordt hierdoor onmogelijk gemaakt. Dit is 
schadelijk voor de democratische verhoudingen in de raad.  
 
In dit kader spreken de oppositiepartijen hun waardering uit voor de houding van de fractie 
van de SP, die haar eigen inbreng heeft geleverd zonder zich op voorhand in het 
ongewenste keurslijf van de dichtgetimmerde coalitie-afspraken te laten dwingen. Zo hoort 
het te gaan in een democratisch debat. Opvallend vinden wij dat uit de mede-ondertekening 
van het amendement door de fractie Dielis de facto vaststaat dat de heer Dielis nog steeds 
deel uitmaakt van de DGG-fractie. Dit blijkt ook uit de letterlijke overname door de fractie 
Dielis van een aantal teksten uit de algemene beschouwingen van de DGG-fractie. 
De eerder genoemde partijen in de gemeenteraad zien in het ingediende amendement een 
bevestiging van hun opvatting dat de drie coalitie-partijen zelf de dienst wensen uit te maken 
en niet open staan voor voorstellen van anderen. 
 
Wij doen daarom een dringend beroep op DGG, CDA en DPM in de toekomst af te zien van 
complete dichtgetimmerde amendementen die vooraf worden ingediend. Onze grootste 
teleurstelling zit hem in het feit dat bij de presentatie van het coalitie-akkoord de partijen 
hebben aangegeven in het belang van de inwoners van onze gemeente met alle partijen in 
de raad te willen samenwerken. Een dode letter blijkt nu voor het tweede opeenvolgende 
jaar. 
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