
Voorwoord Zandvoort Echt Eén (ZEE) 
 

Bijgevoegd bericht publicatie: 

Tijdens de raadsvergadering van 19-4-2022 is aangegeven dat er coalitieonderhandelingen komen 

tussen de VVD, het CDA, JZ en de OPZ. We vinden het positief dat er is gekozen voor een ruime 

meerderheid aan zetels en een brede coalitie, maar we hadden wel wat vraagtekens over het 

gevoerde en nog uit te voeren proces. 

Zowel Zee als ook PvdA, Groen links en D66 hebben gevraagd of de onderhandelende partijen in het 

vervolg gebruik gaan maken van een formateur en of het proces in de openbaarheid kan worden 

gevoerd. Jerry Kramer gaf naar aanleiding van deze vragen aan dat de onderhandelingsgesprekken 

vooral achter gesloten deuren zullen plaatsvinden. 

Voor ZEE is transparantie een belangrijk onderdeel van het proces van coalitievorming, daarom 

hebben we ook gevraagd of Jong Zandvoort in ieder geval alle notulen van de verkennende 

gesprekken zou willen publiceren. Helaas hebben we van Kim Goransson vernomen dat Jong 

Zandvoort dit niet wil doen, daarom hebben we besloten in ieder geval de notulen van ons eigen 

kennismakingsgesprek met Jong Zandvoort openbaar te maken. 

 

Context van het verslag: 

- Voorafgaand aan het gesprek, maar ook tijdens het gesprek is naar ons, maar ook andere 

partijen gecommuniceerd dat het een persoonlijk kennismakend gesprek zou zijn.  

- Er is ons aan het einde van het gesprek verteld dat er op een korte termijn van 1 tot 2 weken 

een nieuwe gesprek zou plaatsvinden. Dit zou Jong Zandvoort gaan doen met alle partijen. 

Om deze reden zijn we niet heel streng geweest in de beoordeling van het verslag. Als 

nieuwe partij wil je tenslotte niet meteen op alle slakken zout leggen.  

- Aangezien dit het eerste gesprek was en het gesprek maar een uur duurde missen er voor 

ons belangrijke punten en vooral nuances.  

- In het verslag staat vaak “moeten” waar wij simpelweg een wens uitspraken. (Deze nuance is 

ons pas opgevallen toen we het document opnieuw bezochten voor publicatie.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aan Mirko Gerrits en Marcel Sukel  (ZEE) 

Datum 20 maart 2022 

Onderwerp Verkenning coalitievorming 

Van Jong Zandvoort 

 

 

Beste Mirko en Marcel, 

 

Dank voor het prettige gesprek dat we hebben gehad. Wij hebben onze aantekeningen en notities 

van dit gesprek verwerkt in onderstaand gespreksverslag. Graag leggen we dit op voorhand bij jullie 

neer voor een check of alles klopt. We horen het graag. 

 

Gespreksverslag: 

 

Het is voor ZEE belangrijk om geen partijen op voorhand uit te sluiten. Wethouders zouden moeten 

komen uit een pool van wethouders, onafhankelijk van een politieke partij. ZEE heeft geen voorkeur 

voor een bepaalde coalitie en zou liever samenwerken per onderwerp. Een coalitie zou wat ZEE 

betreft breed moeten zijn, dus geen krappe meerderheid van 9-8. ZEE staat ervoor open om met 

iedereen samen te werken en een coalitie te vormen. Kwaliteit van bestuur is belangrijk. De voorkeur 

gaat uit naar vier wethouders in verband met grote vraagstukken. 

 

Belangrijke punten voor ZEE: 

- Participatie en evaluatie: als voorbeeld de enquête over parkeren 

- Financiën 

- Sport 

- Verbeteringen in het sociaal domein 

- Ontwikkeling zoals bij Duintjesveld de bedoeling is, dat is goed. Noord moet ook aantrekkelijk 

worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jerry Kramer, 

Jong Zandvoort 

 


