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Het algemene gevoel over de verkiezingsuitslagen is dat de SP het in de afgelopen raadsperiode goed 
heeft gedaan. Dit kan volgens haar worden toegeschreven aan de actieve inzet, de toon en de 
zichtbaarheid van de partij. Datzelfde zie je terug bij de PvdA die, in tegenstelling tot andere 
gemeentes in Nederland, geen zetels hebben verloren. GL en VVD hebben weliswaar 1 zetel 
gewonnen, maar gelet op het landelijke beeld had daar mogelijk meer kunnen gebeuren. Wat dat 
betreft zijn winst en verlies in deze verkiezingsuitslagen te relativeren. Er is geen sprake van 
noemenswaardige verschuivingen in coalitie of oppositie, hoewel links en lokaal ten opzichte van vier 
jaar geleden wat zijn gegroeid. 

Voor wat betreft een nieuw te vormen coalitie heeft de SP geen voorkeur voor een voortzetting van 
de huidige coalitie. Hoewel deze getalsmatig verder zou kunnen ziet de SP inhoudelijk betere opties. 
De eerste voorkeur gaat daarbij uit naar een linkse coalitie bestaande uit SP, PvdA, GL en 
GPR/Burgerbelangen. 
Bij de verkiezingsuitslagen is geconstateerd dat er stembureaus zijn met een hoge opkomst. Hier 
scoren partijen zoals de VVD hoog. Daarnaast zijn er echter ook wijken waar de opkomst nog geen 
40% bedraagt. In deze wijken wordt overwegend links gestemd. Deze bewoners zijn het vertrouwen 
in de politiek verloren. Er moet volgens de SP daarom een coalitie worden gevormd die meer recht 
doet aan vertegenwoordiging van alle Rhedense inwoners. Dit evenwicht kan worden bereikt door 
een combinatie van bijvoorbeeld VVD en CDA met twee van de linkse partijen (SP, PvdA, GL of GPR/B)
en zou meer recht doen aan de verkiezingsuitslag.
De SP heeft er geen vertrouwen in dat bij een voortzetting van de huidige coalitie alle partijen in de 
samenleving zich vertegenwoordigd voelen en de tweedeling wordt verkleind. 

Zij vraagt zich op basis van de afgelopen periode af hoe groot de liefde is tussen de VVD en 
GroenLinks. Dit draagt niet bij aan de stabiliteit van het bestuur. 
Ook een minderheidscoalitie ziet de SP niet als een stabiele situatie. 

De SP is voorstander van een openbaar en transparant proces. De inhoud van dit verkennende 
gesprek kan worden gedeeld met de andere partijen. 
De SP is er een voorstander van om inwoners bij dit proces te betrekken. Vier jaar geleden is dit 
gedaan in de vorm van pitches. Het probleem daarbij is dat alleen de mondige inwoner wordt bereikt.
De SP adviseert om ook de buurt in te gaan waar de niet stemmers zitten.

Er moet worden voorkomen dat er een coalitieakkoord wordt vastgesteld dat geheel is 
dichtgetimmerd. De SP vindt het namelijk belangrijk dat er in de komende 4 jaar ook ruimte is voor 
inbreng vanuit de oppositie. 

Inhoudelijk noemt de SP op dit moment geen breekpunten voor samenwerking. Wel zijn er 
belangrijke  thema’s waar de partij goede afspraken over wil maken, zoals armoede, re-integratie, 
minimabeleid, het betaalbaar houden van de woningmarkt en duurzaamheid op een manier die ook 
behapbaar is voor lagere inkomens. Ook moet er invulling worden gegeven aan burgerparticipatie op 
een manier waarop degenen die minder mondig en actief betrokken zijn of bij de verkiezingen zijn 
thuisgebleven zich ook betrokken voelen.



 

Voor een goede samenwerking is het voor de SP tot slot wel wenselijk dat Ronald Haverkamp zijn 
toon matigt over de onderwerpen waarop de partijen van mening verschillen. Tijdens een 
verkiezingscampagne is dit acceptabel maar dat moet nu worden losgelaten ten gunste van een meer
verbindende toon. Dit komt niet ten goede aan de door de partij geconstateerde tweedeling. 


