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Geachte voorzitter, 
 
De VVD wil allereerst alle winnaars feliciteren met hun overwinning en speciaal heten wij 50+ 
en Denk als nieuwe partij welkom. Bij verkiezingen horen ook uitslagen die minder hoog zijn 
dan de vorige keer of minder hoog dan verwacht. Ook deze partijen heten wij wederom 
welkom en kijken uit naar een goede samenwerking voor de komende jaren.  
 
Voor de VVD heeft de verkiezing tot een mooi en onverwacht resultaat geleid. Wij zijn in 
Eindhoven de grootste partij geworden. Dit is voor het eerst in het bestaan en de VVD wil de 
kiezer dan ook van harte danken voor het vertrouwen. De verkiezingen hebben wel geleid tot 
een politiek landschap dat meer en meer vraagt om samenwerking. De grootste partijen 
hebben 7 zetels, VVD en GL, waarbij vermeld kan worden dat het verschil in aantal stemmen 
klein is. Later kom ik daar nog op terug voorzitter. Daarna volgen (op dit moment althans) 3 
partijen met 6 zetels.  (7 of wellicht 8 partijen zijn die 1 tot 4 zetels hebben). 
 
Voorzitter, weliswaar is het opkomstpercentage hoger dan afgelopen keer (44,7%), een 
opkomst van haast 47% is naar de mening van de VVD toch echt te laag. Dat vraagt om meer 
inzet van de politieke partijen om kiezers te binden te betrekken. De VVD wil graag verder 
onderzoeken hoe de politiek meer aansluiting kan vinden bij onze inwoners, waarbij sturing 
via nieuwe media wellicht een mogelijkheid is. 
 
De kiezer heeft gesproken en vraagt aan de politiek om samenwerking. Dat blijkt uit deze 
uitslag. Doordat partijen zo dicht bij elkaar zitten in zetelaantal is het logisch om te 
onderzoeken op welke manier het beste invulling gegeven kan worden aan het 
verkiezingsresultaat. Dat vraagt om een gedragen, brede en respectvolle informatieronde. 
 
Voor de VVD is het van groot belang dat de thema’s als financiële positie van de gemeente, 
de organisatiekracht van onze eigen gemeente, veiligheid, bereikbaarheid (zowel lokaal als 
internationaal en elke vervoersmodaliteit), jeugd en zorg, werkgelegenheid en 
duurzaamheidsvraagstukken aan de orde komen in deze informatieronde.  
 
De stad kan veel ambities hebben, maar zonder een gedegen financiële positie zijn deze niet 
haalbaar. Sterker voorzitter, onze financiën zullen weer aangesterkt moeten worden. Er is - 
binnen gelijkblijvende kaders - geen financiële ‘vrije ruimte’ voor nieuwe ambities en binnen 
de ambities die er al liggen (wat al in gang is gezet) zal duidelijke focus en prioritering 
aangebracht moeten worden. Het adagium zou dus moeten zijn, financiën op orde, dan pas 
ambities uitvoeren. Dat vraagt om een terughoudende agenda voor de komende 
collegeperiode. 
 



 
 

Brainport is de tweede economische motor van Nederland. De landelijke overheid heeft geld 
gereserveerd om onze regio te ondersteunen in de -naar onze mening- noodzakelijke ambitie 
om concurrerend te blijven. Wij ondersteunen de samenwerking met het Kabinet, de 
kennisinstellingen en het bedrijfsleven en willen aan deze regiodeal ook verdere concrete 
invulling geven. Er ligt een gemeenschappelijke opgave om ook financieel invulling te geven 
aan deze ambitie. 
 
Voorzitter, het is gebruikelijk dat de grootste partij de informateur levert. Wij zijn bereid dat 
te doen. Wij hebben echter ook te maken met een gezamenlijke opgave voor de stad. De VVD 
is van mening dat bij een gezamenlijk opgave ook een gezamenlijke geleide informatieronde 
past. De VVD wil voorstellen om een informateur van de VVD met een informateur van 
GroenLinks de opdracht te geven om een brede verkenning op te starten met als opdracht om 
alle partijen te horen en vervolgens met een advies te komen hoe en op welke manier dan 
een verder vervolg kan worden gegeven aan het informatie- dan wel formatieproces. De VVD 
zal graag de eerste stappen daartoe nemen. 


