
               

De collegevorming en het coalitieakkoord 
 
Bijdrage SP fractie bij het debat over het coalitieakkoord 
 
Straks wordt als 1e SP wethouder in Twente Mariska ten Heuw voorgesteld. De SP is hier erg 
blij mee. Het is de uitkomst van een onderhandelingsproces waarin de SP heeft moeten geven 
en nemen, maar ook heeft willen geven en nemen. 
 
Het is ook een historisch moment voor de SP. Precies 20 jaar geleden werd het eerste SP 
raadslid in Twente geïnstalleerd: Jean Rouwet. En omdat dit raadslid jarenlang alle spulletjes 
bewaarde konden we vandaag in de fractiekamer van de SP nog wat krantjes van 20 jaar 
geleden aantreffen. Uit deze oude krantjes blijkt dat Mariska ten Heuw toen al strijdbaar en 
actief was. In die tijd stond in het jongerenblad van de SP, de AXI, een artikel over de strijd 
die zij voerde voor het onrecht dat de krantenbezorgers werd aangedaan. De bezorgers van de 
regionale kranten, toen nog Twentse Courant en Hengelo’s dagblad, kregen namelijk de helft 
minder loon dan de bezorgers van de landelijke kranten! De SP is ervan overtuigd dat Mariska 
ten Heuw als wethouder nog steeds even strijdbaar zal zijn voor een eerlijke behandeling van 
elke inwoner van Hengelo. 
 
Al tijdens de pogingen om tot een 4-partijen coalitie te komen heeft de SP aangegeven dat er 
over alle inhoudelijke punten met ons te praten viel. De handreikingen werden echter niet 
door iedereen op de juiste waarde geschat. Wat de SP betreft hadden hier echter wel 
mogelijkheden voor vervolggesprekken gelegen. De formateur van het CDA besliste echter 
anders. 
 
Na het mislukken van de pogingen om te komen tot een 4-partijen coalitie werd gelukkig snel 
geschakeld en vonden gesprekken plaats tussen PvdA, SP, BB, D66 en GL. Een 5-partijen 
coalitie werd door de SP al tijdens de informatieronde als optie benoemd. 
Na 2 dagen onderhandelen bleek de bereidheid tot luisteren naar elkaar en respect voor 
elkaars manier van denken te leiden tot het huidige coalitieakkoord. Er zijn voldoende 
overeenkomsten om te komen tot een goede samenwerking. De verschillen die er uiteraard 
tussen de partijen zijn hebben geleid tot afspraken over de wijze waarop keuzes gemaakt 
zullen worden en over de waarden waaraan keuzes zullen worden afgemeten. 
 
Het einde van het proces om te komen tot dit nieuwe college werd wat de SP betreft gevormd 
door de diverse ledenraadplegingen. De onderhandelaars van de SP hebben gedurende alle 
onderhandelingen voortdurend feedback gevraagd aan hun achterban, als afsluiting werd dit 
nogmaals gedaan. De leden van de SP in Hengelo gaven unaniem hun steun aan het 
coalitieakkoord. De leden van de SP waren blij dat hun partij in de moeilijke tijden van 
bezuinigingen die gaan komen bereid is om mee te besturen om Hengelo sociaal te houden. 
 
Dit contact houden met de achterban is een van de zaken die ook in het coalitieakkoord wordt 
benadrukt. Het bestuur van deze gemeente zal goed communiceren met de burgers en daar 
waar dit kan feedback vragen of de hulp inroepen van de inwoners van Hengelo.  
 



De SP fractie heeft vertrouwen in het nieuwe college en gelooft in een goede samenwerking 
tussen de coalitiepartners in deze raad en gelooft erin dat ook de oppositie een kritische 
constructieve rol zal blijven vervullen zodat de komende jaren alle belangrijke beslissingen 
van alle kanten belicht zullen worden. 
 
De SP wenst dit nieuwe college veel succes! 
 
Tenslotte wil ik nog reageren op 2 sprekers van de andere partijen. 
 
Ten eerste de heer Dragt van het CDA:  Hij benadrukt dat in deze stad niemand gelukkig is 
met dit college en dat alle geluiden die hij hoort erop wijzen dat de inwoners van Hengelo dit 
college geen juiste afspiegeling vinden van de verkiezingen. Ik wil hem erop wijzen dat de SP 
in vorige periodes dezelfde geluiden hoorde, blijkbaar is de eigen achterban die hij spreekt 
ontevreden. Ikzelf krijg alleen positieve reacties: “We zijn blij met deze linkse 
samenwerking”, “Hartstikke mooi dat juist deze 5 partijen elkaar hebben gevonden” en meer 
van dit soort positieve geluiden. Het is dus maar net wie je spreekt. 
 
Ten tweede de heer Knegt van Pro Hengelo. Hij vroeg ons waarom wij hebben toegestemd in 
het verder gaan met het project Lange Wemen. Zoals al eerder gezegd heeft de SP moeten 
geven en nemen. Op dit punt hebben wij toegeven aan enkele coalitiepartners. Bedenk echter 
wel dat de SP inhoudelijk nooit tegen het project Lange Wemen is geweest. We hebben er 
zelfs tot de laatste keer mee ingestemd. De enige reden om in december 2009 tegen te 
stemmen was de onzekere financiële situatie waar Hengelo naar toe gaat, we wilden dit risico 
nu niet lopen en deze uitgave op dat moment niet doen. Maar er zijn wel enkele strikte 
voorwaarden aan onze huidige instemming verbonden: De huidige financiële kaders zijn de 
uiterste grens en ook mogen er niet meer risico’s bekend worden dan tot nu toe benoemd in de 
plannen. Onder deze voorwaarden zijn wij akkoord gegaan. 
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