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De coalitiepartners van D66, CDA en VVD, zijn niet bereid het belang van Leiderdorp 

en haar inwoners boven hun persoonlijke voorkeuren te stellen. Na een verhitte discussie over 

een raadsvoorstel van Ed Grootaarts (D66) over opvang van één dakloze in Leiderdorp in het 

politiek forum van 4 oktober hebben de VVD en het CDA het vertrek geëist van Corine 

Hamer (fractievoorzitter D66) als ‘enige oplossing’ voor het voortbestaan van de coalitie. 

D66 is van mening dat het dorp gebaat is bij een goed, financieel degelijk en stabiel bestuur. 

Alle partijen hebben daarin een verantwoordelijkheid te nemen om goed in gesprek te zijn en 

te blijven over verschillen van inzicht. 

VVD en CDA hebben de persoonlijke verhoudingen tussen de fractievoorzitters 

aangehaald als hét obstakel voor het voortbestaan van de coalitie. D66 Leiderdorp heeft in een 

brief voorgesteld een uiterste poging te willen doen om er gezamenlijk uit te komen. Het 

voorstel was om dan alle drie de fractievoorzitters te wisselen om zo de lucht te klaren en 

weer over te gaan tot het besturen van het dorp. Op dit voorstel zijn VVD en CDA niet 

ingegaan. D66 was wél bereid om in het belang van het dorp een gezamenlijk offer te 

brengen. 

Helaas moet D66 Leiderdorp vaststellen dat de bereidheid om een uiterste poging te doen bij 

VVD en CDA er niet is. 

Het college van burgemeester en wethouders werkt momenteel met een duidelijk mandaat van 

de kiezer. D66 vindt het onaanvaardbaar dat daar zo lichtvaardig vanuit 

persoonlijk onvermogen en politieke onwil aan wordt voorbijgegaan. 

Fractievoorzitter Corine Hamer reageert: “De gemeenteraad is geen theekransje. Besturen doe 

je met je hoofd en niet met je lange tenen. De verhoudingen zijn bepaald door de kiezer en 

wij diep teleurgesteld door het onvermogen van onze collega’s om zich over hun persoonlijke 

bezwaren heen te zetten. Wij zullen ons namens onze kiezers blijven inzetten voor een 

duurzaam, groen en sociaal Leiderdorp – binnen de financiële kaders.” 

 


