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Verklaring SP Fractie bij verlaten raadsbrede thema-avond over regionale samenwerking

Beste collega's,

Vandaag staat op de agenda een raadsbrede themabijeenkomst over regionale samenwerking. Een 
onderwerp dat van groot belang is voor de toekomst van onze stad en de verhouding met onze 
burgers. Het doet ons dan ook verdriet dat de andere partijen in deze raad ervoor kiezen dit in de 
achterkamer van een besloten bijeenkomst met elkaar te bespreken. We betreuren het ook dat de rest 
van de raad het aan onze burgemeester heeft overgelaten om deze beslotenheid te verdedigen, 
waarbij onze kersverse burgemeester dan ook nog op het verkeerde been is gezet met de pertinent 
onjuiste informatie dat het gebruikelijk zou zijn dat thema-bijeenkomsten gewoonlijk in 
beslotenheid plaats vinden.

Wij weten niet door wie of waarom besloten is tot een bijeenkomst achter gesloten deuren. Geen 
enkel inhoudelijk argument daarvoor heeft ons bereikt. Ons dringende verzoek om gewoon in de 
openbaarheid met elkaar te spreken is door de overige partijen in de raad simpelweg genegeerd. Dat 
dwingt ons te raden? Durven sommige partijen er niet voor uit te komen dat ze het een miljoen euro 
kostende feest 800 jaar stad Dordrecht ook tot een afscheidsfeest willen maken? Omdat ze geloven 
dat het technisch-bureaucratisch efficiënter is om de gemeenten in de Drechtsteden tot één 
Drechtstad te fuseren? We weten dat machtige organisaties van ondernemers als VNO/NCW het 
liefst de diverse gemeenten ondergeschikt willen maken aan regionale samenwerkingsverbanden 
waarin hun lobbywerk het best tot zijn recht komt. In het Algemeen Dagblad van deze ochtend werd 
hiervoor nog een pleidooi gehouden door de directeur van het VNO/NCW regio West, de heer Bert 
Mooren. 

Als SP willen wij een bestuur dat dicht bij de burgers staat. In herkenbare gemeenten met een 
benaderbaar bestuur. Dat is naar onze mening niet verenigbaar met het opheffen van onze stad, ten 
gunste van een Brussel aan de Merwede. En dat is niet verenigbaar met het bespreken van de 
toekomst van onze stad en regio in besloten achterkamers.

Wij willen niet deelnemen aan een politieke discussie, waarover we later niet inhoudelijk kunnen 
spreken zonder de beslotenheid te schenden. Wij zien dan ook geen mogelijkheid om aan deze 
bijeenkomst deel te nemen zonder onze principiële keuze voor democratie en openbaarheid van 
bestuur geweld aan te doen, en zullen de zaal daarom nu verlaten.


