‘De Kwadratuur van de Cirkel’
Verslag op hoofdlijnen van een verkenning.
Op verzoek van de fractievoorzitter van de Beemster Polder Partij (BPP) ben ik
aanwezig geweest op een bijeenkomst van enkele fractieleden van de BPP. Daar heb ik
het verzoek gekregen om een verkenning te doen bij de overige in de Raad van Beemster
vertegenwoordigde partijen, zoals afgesproken in een bijeenkomst op 23 maart.
Na toelichting heb ik mij bereid verklaard bedoelde verkenning te doen.
De vraagstelling werd als volgt geformuleerd:
“Waar zijn de partijen het over eens en waar moet de ruimte gevonden worden om elkaar
te vinden in een Raadsbreed College of een coalitie met tenminste 1 van de overgebleven
partijen.”
Ik heb mij, desgevraagd, per mail bij de fractievoorzitters gemeld:
“De fractie van de Beemster Polder Partij heeft mij gevraagd de rol van verkenner op mij te
nemen.
Desgevraagd heb ik begrepen dat de Raad van Beemster heeft ingestemd met een
verkennende start van de formatieprocedure op initiatief van de BPP. Het doel is om er
achter te komen of er ruimte is om een (raads)brede coalitie te vormen danwel een coalitie
met een werkbare meerderheid. Ik zal in hoofdlijnen terugkoppelen aan de BPP, die
vervolgens bepaalt of verdere (in)formatie kansrijk is.
Ik heb toegezegd deze taak op mij te nemen mits dit voor een ieder acceptabel is en dat de
1 op 1 gesprekken vertrouwelijk blijven.
Mijn vraag aan u is of u bereid bent dit gesprek aan te gaan.
Zo ja dan verneem ik graag per mail enkele data en tijdstippen alsmede de door u
gewenste gesprekslocatie, niet zijnde het gemeentehuis.
Ik wacht uw antwoord met belangstelling af.”
Op vrijdag 30 maart heb ik achtereenvolgens gesprekken gevoerd met de heer A.
Commandeur (CDA) in aanwezigheid van de heer C. de Wilt; mevrouw M. van Boven
(VVD); de heer G. Groot (D66) en de heer J. Dings (PvdA/GL).
Na een nadere toelichting mijnerzijds, over de bedoeling van dit gesprek zijnde een
verkenning en geen (in)formatie met als doel er achter te komen wat te concluderen na
de verkiezingsuitslag en de voor die tijd ingenomen standpunten, is er in alle openheid
gesproken, heb ik open vragen gesteld en hoofdzakelijk geluisterd.
Alle gesprekspartners bleven onverkort achter het fusiebesluit staan. Eveneens werd
door hen zonder uitzondering de opstelling van de BPP inzake het door de raad
genomen fusie besluit met Purmerend als onoverkomelijk struikelblok gezien. Enkelen
lieten weten dat, door de opstelling van de BPP tijdens het proces en met name in de
aanloop naar de verkiezingen, het vertrouwen dermate geschonden is dat verdere
samenwerking niet meer aan de orde kan zijn, zelfs niet als genoemde partij alsnog
volledig achter het fusiebesluit gaat staan.
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Het algemene beeld, op hoofdlijnen, wat ik heb gekregen is dat het fusietraject (door een
enkeling ‘contre coeur’ genomen) onverminderd en met voortvarendheid gelopen moet
worden. Een (fusie)college van VVD, PvdA/GL, D66 en CDA wordt als de beste optie
gezien omdat de verschillen met de BPP door allen als onoverbrugbaar gezien.
Andere mogelijke knelpunten zijn, zij het minder pregnant, aan de orde geweest zoals
Financiën, woningbouw en cultuur. Door niemand werden daar onoverbrugbare
problemen gezien.
Ik heb tijdens de gesprekken naar alle eventuele openingen gezocht. omdat het naar
mijns inziens voor Beemster van groot belang is om zo breed mogelijk, dus inclusief de
grootste partij in de Raad, het door de meerderheid gewenste fusietraject in te gaan. Die
opening bleek er bij niemand te zijn.
Mijn opdracht is hiermee ten einde. Ik spreek de hoop uit, en vertrouw er op, dat het
nieuw te vormen bestuur van Beemster desalniettemin in staat zal blijken de komende
tijd een volwaardige en betrouwbare fusiepartner te zijn die de zaken op orde heeft,
zelfbewust is en veel te bieden heeft om op die manier de belangen van Beemster als
Gemeenschap en Werelderfgoed voor de toekomst te borgen.
Beemster daarentegen moet ook het gevoel hebben dat ze door Purmerend
gerespecteerd wordt. Vandaar nog een ultieme poging om uit de impasse te geraken.
Een dringend advies mijnerzijds om op korte termijn, als fractievoorzitters, een gesprek
aan met de burgemeester van Purmerend aan te gaan. Naar mijn stellige overtuiging is
hij daartoe bereid. Ik adviseer u dan ook om dit gesprek nog tijdens de formatieperiode
te houden.
Zuidoostbeemster, 4 april 2018

Harry Brinkman
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