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D66 heeft geblokkeerd dat Delft nu
een coalitie heeft met een breder
draagvlak binnen de samenleving.
Die kritiek klonk gisteren bij de
behandeling van het
coalitieakkoord. ,,We hebben nu
een stadsbestuur dat nóg elitairder
is.''

De oppositie greep het debat aan
om het fijne te horen over de
afwegingen die de doorslag gaven
bij de de vorming van het nieuwe
college. Daarin werken GroenLinks,
STIP, D66, VVD en PvdA samen.

Het is een voortzetting van de oude
coalitie, ondanks het forse verlies
van D66 (3 zetels minder) en de
PvdA bij de verkiezingen in maart.

Onafhankelijk Delft, de SP en de
ChristenUnie verweten met name
D66 behoudzucht. Deze partij
blokkeerde het voorstel van
GroenLinks-informateur Marijke
Vos om een links college te
vormen. GroenLinks bond hierop
in, waarna uiteindelijk alles bij het
oude bleef.

Brug te ver

D66 wilde niet samenwerken met
SP of ChristenUnie. ,,Als zelfs een
alom als redelijk beschouwde partij
als de ChristenUnie een brug te ver
was, dan was het voor de SP
kennelijk écht onmogelijk om aan te
schuiven'', aldus SP-raadslid Lieke
van Rossum.

D66-leider Christine Bel verdedigde
haar keuze. ,,Ik heb nooit gezegd
dat de ChristenUnie taboe is. Maar
om man en paard te noemen: ,,Wij
denken dat deze coalitie voor een
beter evenwicht zorgt in de raad.
De ChristenUnie is degelijk, maar
zou voor een extra stapje naar links
zorgen. En dat wellicht ten koste
van de financiële degelijkheid.''

Onafhankelijk Delft, de grootste
oppositiepartij, verweet de nieuwe
coalitie geen oog te hebben voor
de ontwikkelingen in de stad. ,,U
vertegenwoordigt niet de gewone
man, mensen die tot modaal
verdienen'', aldus raadslid Jan
Peter de Wit. ,,Die wonen in de
buitenwijken en stemmen op
Onafhankelijk Delft, de SP en
Stadsbelangen Delft. In plaats van
voor een frisse wind kiezen jullie
voor de oude kliek.''

De inhoud van het coalitie-akkoord
kon op meer sympathie rekenen.
Binnen de oppositie is er
tevredenheid over de belofte dat de
andere raadspartijen veel inspraak
wordt gegund.

Het nieuwe college, dat pas diep in
de nacht werd geïnstalleerd, zet
vooral in op duurzaamheid,
woningbouw en nieuwe banen.
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