
Opsplitsing Lokalen Hoeksche Waard. 
 
Voorzitter, 
 
De politieke geloofwaardigheid van deze gehele raad is in het geding. Hoe kun je als inwoner 
nog vertrouwen uitspreken in een gemeenteraad waarbij het de normaalste zaak van de 
wereld lijkt te zijn om door interne affaires met elkaar te breken en vervolgens op een 
andere wijze met dezelfde mensen door te gaan alsof er niets aan de hand is? Inhoudelijke 
argumenten ontbreken.  
Persoonlijke belangen en ruzies lijken de voornaamste reden te zijn.  
 
Voorzitter, deze raad wordt op deze manier het lachertje van de Hoeksche Waard en ver 
daarbuiten. Dit lachertje wordt daarbij nog eens versterkt door een raadslid die binnen 10 
maanden tijd kans ziet de bordjes 2 x te verhangen en denkt dat ze dit moet doen om haar 
268 Senioren Partij kiezers een plezier te doen zonder dat ze dit zelf kan uitleggen? De 
inmiddels ruim onderschreven AD poll spreekt boekdelen. 
 
Als VVD vrezen wij dat het politiek proces in de HW door deze toenemende verdeeldheid 
ernstige schade oploopt. Deze verdeeldheid/versplintering draagt niet bij aan de 
noodzakelijke aanpak en oplossing van de grote vraagstukken waarvoor dit 
gemeentebestuur staat en waarvoor wij allen zijn gekozen. 
 
Hoe verder? Natuurlijk vragen wij ons af wat er nu gaat gebeuren. Welke inhoudelijke 
punten hebben gespeeld bij deze afsplitsing en hoe gaan Lokalen HW en de nieuwgevormde 
fractie de toekomst in? Waar staan zij voor? Wat betekent dit voor de coalitie en het met 
Lokalen HW gesloten akkoord? Blijft deze raad getuige van onderlinge persoonlijke twisten 
en daardoor geforceerde politieke spelletjes?  
 
Voorzitter,  
Dat willen we niet. De VVD-fractie wenst niets anders dan dat de HW op een geloofwaardige 
en vooral positief constructief ingestelde wijze de toekomst ingaat. Als fractie zetten wij 
daar graag de schouders onder. Wij roepen de betrokken partijen dan ook op om hun 
knopen te tellen, de geledingen zo snel mogelijk te sluiten en als gehele raad op inhoud 
verder te werken aan het herstel van het vertrouwen binnen de raad maar vooral ook met 
onze inwoners en kiezers.  
 
 


