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Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
De afgelopen periode heb ik me verbaasd over hoe het politiek reilt en zeilt in Woerden. Iemand vergeleek het
met een apenrots. En hier lijkt het wat mij betreft dan ook wel op. Voor de verkiezingen was het CDA de
grootste in de gemeenteraad. Hun politiek leider leek tot die tijd alles te kunnen zeggen en maken. Oftewel de
apenkoning op de gemeenterots Woerden. Na de verkiezingen is de VVD de grootste geworden. Wij gingen
daarmee in onderhandeling voor een nieuwe coalitie. Tot mijn verbazing wilde deze VVD-er dat het dan
zittende college direct opstapte, schoof onaangekondigd eigen kandidaat wethouders aan de kant en vond onze
kandidaat wethouders publiekelijk ook ongeschikt. Met andere woorden er was een nieuwe apenkoning op de
rots geklommen. Een VVD die denkt alles voor het zeggen te hebben en geen rekening wil houden met
anderen. Hiermee kun je niet met goed fatsoen een coalitie mee aangaan; dat is dan ook niet gebeurd.
Jan-Hubert van Rensen
Verkiezingszege!
Dankzij 4100 stemmers mocht Inwonersbelangen
wederom groeien, van 4 naar 5 zetels in de gemeenteraad van Woerden. Door de lijstverbinding met D66
verkregen zij dankzij ons ook nog een restzetel
waarmee er in ieder geval werd voorkomen dat de
restzetel naar één van de partijen zou gaan waar onze
standpunten veel mee verschilden. De verkiezingszegen is te danken aan een grote inzet van het
campagneteam, de kandidatenlijst en alle andere
leden. Vanaf december tot en met begin maart is er
een grote inzet geweest en waren velen gedurende
deze drukke periode paraat!
Coalitieonderhandelingen
mislukt…..
De coalitieonderhandelingen begonnen zeer voorspoedig. Er werden grote inhoudelijke stappen
gemaakt wat leidde tot een concept
inhoudelijk akkoord waarmee bijna
70% van ons verkiezingprogramma verwezenlijkt zou worden. Los
van dit inhoudelijk akkoord
speelden er veel zaken rond onze
wethouderskandidaten. Twee van
onze kandidaten werden in het
openbaar als ongeschikt bestempeld door de VVD. Slechts één
kandidaat zou welkom zijn. Nadat

een interne vergadering van Inwonersbelangen
was aangekondigd, in verband met de ontstane
situatie, werd ons een ultimatum gesteld om toch
akkoord te gaan. Het ultimatum is verstreken en
een hernieuwd gesprek leidde ook niet tot andere
inzichten. Daarop zijn de coalitieonderhandeling
stukgelopen.

Al met al is het zeer teleurstellend dat de
coalitieonderhandeling mislukt zijn. Mogelijke
oorzaken: een niet integere opstelling van de
VVD, geen bondgenootschap vanuit D66, mogelijk verschillende belangen
tussen onze wethouderskandidaten en misschien
wel onervarenheid binnen
Inwonersbelangen op dit
terrein. In de algemene
ledenvergadering (ALV) is
gevraagd om een evaluatie
naar waarom we niet tot
een coalitie zijn gekomen.
Een vijftal leden zijn
benoemd tot een evaluatiecommisie en zal een rapport opleveren aan de
ALV. Hierin zullen ook
In de laatste ALV is afscheid genomen
aanbevelingen
gedaan
van Tony van der Wal als raadslid
worden.
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Vertrek raadslid
In de media is er al voldoende over geschreven:
Hendrie van Assem stopt als raadslid. In zijn
brief aan de media en burgemeester schrijft hij:
'Wat mij echter voornamelijk tot mijn besluit
heeft bewogen is dat die drie genoemde
partijen mij persoonlijk in het openbaar als
wethouderskandidaat hebben afgewezen. Dit
terwijl vanaf begin af hen bekend was dat ik als
kandidaat op de kieslijst stond en zij in de
begin gesprekken nooit eerder bezwaren
hebben ingebracht. Niemand heeft, helaas ook
mijn eigen partij niet, ondanks de 'normen-enwaarden' discussie de intentie getoond hiervoor
in het openbaar excuses aan te (laten) bieden.’’

Ons eerste lid ooit was ook weer aanwezig
op de ALV: Mevr. Stomp - van Ommeren

Nieuw raadslid
Per oktober zal Wout den Boer raadslid voor
Inwonersbelangen worden. Hij is in het
dagelijks leven contract controller en sinds jaar

en dag voorzitter van het Straattheaterfestival in
Woerden. Ook is hij betrokken bij diverse
onderwerpen zoals cultuur, evenementen en
contact tussen gemeentehuis en inwoners. Recent
ontving hij voor zijn verdiensten een Koninklijke
onderscheiding.
Fractieassistenten
De fractie heeft drie fractieassistenten te weten
Jan Ruyten, Jose Kuipers en Wout Den Boer.
Wout zal per oktober raadslid worden en er zal
daarom per oktober weer een vacature zijn voor
fractieassistent.
Interesse
voor
het
fractieassistentschap? Neem contact op met de
fractie via fractie@inwonersbelangen.nl
De komende periode
De fractie constateert dat veel van onze punten
uit
het
verkiezingsprogramma
in
het
coalitieakkoord van VVD, PW, D66 en SGP/CU
zijn opgenomen. Het college is nog maar net
geïnstalleerd en toch hebben wij de afgelopen
maand al een aantal moties en amendementen.
Dit om de vinger aan de pols ten houden over alle
onderwerpen uit ons verkiezingsprogramma die
nog niet in het coalitieakkoord staan. Dat is onze
leidraad voor de komende vier jaar, zoveel
mogelijk van ons verkiezingsprogramma te
realiseren! Uiteraard kunt u ons ook weer op
straat aantreffen, in de wijken aanwezig zijn en
altijd even langskomen als er iets speelt!

Contributie 2010
In laatste ALV is de contributie voor 2010 vastgesteld. Deze in ongewijzigd gebleven. Als u een
automatische incasso heeft dan hoeft u niets te doen. Als geen automatische incasso heeft
kunt u dan uw contributie overmaken op gironummer 72.36.586. tnv Inwonersbelangen.
De contributie is Euro 15,- en voor 65-plusser Euro 7,50 per jaar.

Nieuwe bestuursleden
In de laatste ALV zijn er drie nieuwe leden
tot het bestuur toegetreden. Op foto hiernaast
ziet u het huidige bestuur bestaande uit Paul
Jansen, Rianne Vrolijk, Tony van der Wal,
Jan-Hubert van Rensen, Wout den Boer, Jan
van Leeuwen en Folkert Fischer. Jan Peters
ontbreekt op de foto.
De concept notulen van de ALV zijn
meegestuurd met deze nieuwsbrief.
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