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PVDA SMALLINGERLAND ZEGT VERYROUWEN OP IN COALITIEPARTNER ELP 

 NIEUWSBRIEF EXTRA– januari 2020 
 

Vandaag is de fractie van de 
PvdA Smallingerland tot de con-
clusie gekomen dat er geen ver-
trouwen meer is in de coalitie-
partner ELP.  
  
Dit heeft als gevolg dat onze 
wethouder, Cor Trompetter, zich 
ook terugtrekt uit het College 
van B&W. In bijgaand persbe-
richt dat vandaag is verstuurd 
staan de achtergronden van dit 
moeilijke besluit.  
  
Het bestuur van de afdeling is 
de afgelopen dagen intensief in 
gesprek geweest met de fractie 
en wethouder over de ontstane 

situatie en hoe nu verder en 
staat volledig achter het be-
sluit.  
Een besluit dat ons verdriet 
doet, maar in onze ogen ook 
onontkoombaar.  
 
De PvdA wil zoveel mogelijk 
bereiken voor onze kiezers en 
achterban. Uit een College 
gaan is daarom niet de eerst 
logische stap. Echter in de hui-
dige samenstelling en hoe de 
grootste Collegepartij met 
haar verantwoordelijk-
heid omgaat is dit besluit de 
enige logische stap.  
  

We willen u als lid graag uitnodi-
gen om over de ontstane situatie 
en de achtergronden van dit be-
sluit bij te praten. Uiteraard zijn 
de fractie en de wethouder hierbij 
ook aanwezig.  
Deze bijeenkomst is op maandag 
20 januari, 19.30 uur in Brede 
School de Wiken te Drachten. 
  
  
Namens het bestuur, 
  
Bert van der Meulen, 
Voorzitter 
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De fractie van de PvdA Smallin-
gerland heeft vandaag het ver-
trouwen in de coalitiepartner 
ELP opgezegd. De directe aan-
leiding is de handelswijze van 
de ELP na het laatste debat over 
De Lawei in de gemeenteraad 
van 7 januari jongstleden. Uit 
deze handelswijze kwam naar 
voren dat de ELP een groot 
wantrouwen heeft tegen het col-
lege, waardoor een onwerkbare 
situatie is ontstaan.  
 
De PvdA-fractie vindt het be-
langrijk dat de coalitie betrouw-
baar, slagvaardig en respectvol 
met elkaar, de gemeenteraad 
en het college omgaat.  

Met het zicht op nog te behan-
delen dossiers, zoals het reali-
seren van een nieuw zwem-
bad, het ontwikkelen van een 
nieuwe detailhandelsvisie en 
het uitvoeren van een grote  
bezuinigingsoperatie is dat 
noodzakelijk in het belang van 
de te maken keuzes voor en 
binnen onze gemeente.  
 
De PvdA-fractie heeft er geen 
vertrouwen meer in dat de ELP 
het gemeentebelang voor het 
partijbelang laat gaan. Daarom 
heeft ze besloten om per direct 
het vertrouwen in de ELP op te 
zeggen en haar plaats in de 
coalitie op te geven. 

Tenslotte willen wij met nadruk 

stellen dat er binnen het college 

steeds constructief samengewerkt 

is met de wethouders van de ELP 

en er binnen het college dan ook 

geen sprake is van een vertrou-

wensbreuk.  

De fractie van de Partij van de 

Arbeid zal zich, vanuit welke posi-

tie dan ook, altijd blijven inzetten 

voor een sociale, rechtvaardige 

en betrouwbare overheid. 

 


