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Op 19 maart  ging Nederland naar de stembus om zijn nieuwe 

lokale vertegenwoordigers te kiezen. Veel hulde voor de goede 

lokale campagnes! De VVD heeft in een aantal afdelingen een 

tik gekregen, maar er is ook goed nieuws. De opkomst was  

hoger dan verwacht: 53,8% van de kiesgerechtigden maakte de 

gang naar de stembus. Bovendien heeft de VVD het in een aan-

tal afdelingen zeer goed gedaan. In sommige gemeenten zijn 

we zelfs de grootste partij geworden. Wat is hun verhaal?

WAAR DEDEN WE HET GOED
EN WAAROM?

Amstelveen
Woensdagavond 19 maart rond een uur 

of half elf. Waarnemend VVD-burgemees-

ter Fred de Graaf stapt met een briefje in 

zijn hand het podium op in de foyer voor 

de Amstelveense raadszaal om de uitein-

delijke uitslag bekend te maken. Blijft de 

VVD de grootste in Amstelveen? Of sneu-

velt ook dit VVD-bolwerk? De opluchting 

is groot bij VVD-voorzitter Claudio Man-

cinelli en lijsttrekker en wethouder Her-

bert Raat als De Graaf zegt: “Dames en 

heren, met 9 zetels is de VVD de grootste 

partij van Amstelveen.” Wat verklaart dit 

succes? Hoe is het de Amstelveense VVD 

gelukt om tegen de landelijke trend in en 

ondanks een periode van forse bezuini-

gingen de grootste te blijven zonder één 

zetel te verliezen?  

 

Om dit succes te begrijpen, gaan we vier 

jaar terug in de tijd Toen werd Herbert 

Raat wethouder van Financiën. Vanaf 

dat moment gaat hij, in de woorden van 

een lokale journalist, als “de zo langza-

merhand wel noodzakelijke olifant door 

de porseleinkast.” Op dat moment hangt 

een oud wurgcontract als een zwaard 

van Damocles boven de stad. Door een 

bijdrage te beloven van 100 miljoen euro 

om een deel van de A9 te ondertunnelen, 

stevent de gemeente af op een financieel 

drama. Zeker nu de vastgoedcrisis heeft 

toegeslagen en het onmogelijk lijkt om 

dit bedrag te verdienen met de verkoop 

van grond. Binnen een half jaar breekt 

Raat het contract open en steunt de ge-

meenteraad hem om opnieuw te onder-

handelen met het ministerie van I en 

M. Bijna vier jaar en vele intensieve on-

derhandelingen verder lukt het om en-

kele maanden voor de verkiezingen een 

handtekening te zetten onder een nieuw 

contract. Het Amstelveens Nieuwsblad 

kopt op 25 september 2013: “Verdiepte 

A9 scheelt 62 miljoen”.  

 

Daar bleef het niet bij. Raat bond samen 

met VVD-burgemeester Van Zanen de 

strijd aan met de angst om op te treden 

tegen wantoestanden op het woonwa-

genkamp waar al 10 jaar lang geen hon-

denbelasting meer betaald werd terwijl 

het geblaf in het raadhuis te horen was. 

Halverwege de raadsperiode trekt hij de 

stekker uit het lokale welzijnswerk dat 

het jongerenwerk ondanks vele miljoe-

nen niet op orde kreeg. Tegen de liberale 

grondbeginselen in besloot Raat het dan 

maar zelf te doen met ambtenaren die 

wel bereid waren om in het midden van 

de nacht de straat op te gaan om overlast-

gevende jongeren aan te spreken.   

 

Politiek-bestuurlijk succes kan alleen 

maar verzilverd worden als er een goed 

geoliede partij achter staat. VVD-voorzit-

ter en ondernemer Claudio Mancinelli 

zorgt al jaren voor de noodzakelijke rust 

en stabiliteit binnen de Amstelveense 

VVD. Met een uitgekiende campagne die 

startte in september is de VVD elke week 

aanwezig in het nieuws. 

Aalsmeer
In Aalsmeer behaalde de VVD ook een 

overwinning. Wij stegen van vijf naar 

zes zetels en werden de winnaar van de 

verkiezingen! Waar komt dat succes van-

daan? Wij kunnen wel een aantal rede-

nen aanwijzen.

In Aalsmeer heeft de VVD in de afgelopen 

vier jaar een constructieve en inhoude-

lijke oppositie gevoerd en als enige oppo-

sitiepartij gezorgd voor de zondagsopen-

stelling voor twee supermarkten. Op het 

gebied van zorg waren we  pionier door 

niet òver maar mèt de zorgverleners te 

gaan spreken over de uitdagingen in de 

zorg. Kritisch was de VVD ten aanzien 

van de hoge uitgaven aan bestemmings-

plannen en huisvesting, terwijl er toch 

weinig gebouwd werd. 

In de aanloop naar de verkiezingen bleef 

de VVD constructief, zette zijn werkbe-

zoeken voort en voerde een campagne 

met de slogan: “Aalsmeer werkt!” (daar-

mee teruggrijpend op de landelijke VVD 

campagne uit 1989: De VVD werkt). Met 

gerichte acties en de steun van provin-

ciale en landelijke VVD’ers die iets voor 

Aalsmeer hebben betekend, moesten de 

inspanningen van vier jaar lang opposi-

tie voeren wel verzilverd worden. Boven-

dien is de VVD in voortdurende dialoog 

gebleven met haar inwoners en was zij 

vier jaar lang aanwezig op elke lokale bij-

eenkomst. 

Pieter Litjens, oud-burgemeester van 

Aalsmeer en huidig Tweede Kamerlid, 

prees de lokale VVD voor de constructie-

ve houding die de partij de afgelopen ja-

ren toonde. Sterk op de inhoud, continu 

trachten te verbinden en vasthouden aan 

de liberale koers. Niet alleen op de van 

oudsher VVD-portefeuilles, maar ook op 

het zorgdossier kan de VVD te komende 

jaren haar meerwaarde laten zien. Lit-

jens: “Waar keuzes gemaakt moeten wor-

den, heb je de VVD nodig. Deze partij is in 

staat om het geld rechtvaardig te verde-

len en oog te houden voor de menselijke 

maat.” 

Texel
Op Texel heeft de VVD goede zaken ge-

daan. Het harde werken van de afgelopen 

4 jaar door de wethouder en fractie, een 

mooie kieslijst met betrokken leden en 

een campagne gericht op inhoud hebben 

geresulteerd in verkiezingswinst op 19 

maart. VVD Texel ging van 2 naar 3 ze-

tels. Stemde in 2010 nog 15,9 procent van 

de kiezers op onze partij, nu was dat 17,5 

procent. De VVD is nu de tweede partij na 

de lokale partij Texels Belang.

De VVD Texel heeft met een strakke op-

dracht een informateur aangesteld, de 

heer Fred Winkel. Inmiddels leidt Rob-

bert de Jong, voorzitter VVD Texel, de for-

matieronde waarin de basiscoalitie VVD 

& PVDA zijn aangevuld met een plaatse-

lijke partij. 

De zakelijke manier van aanpakken van 

de informateur heeft veel goodwill opge-

leverd. Naast een advies voor collegevor-

ming heeft het ook een drietal adviezen 

voor de raad opgeleverd. Wij hopen dat 

hiermee een goede basis is gelegd voor 

een goede samenwerking tussen college- 

en niet collegepartijen voor de komende 

vier jaar.

Haarlemmeermeer
Haarlemmermeer is een groot kiesdis-

trict met ruim 140.000 inwoners. Van 

oudsher is de VVD sterk vertegenwoor-

digd in het district. Vóór afgelopen ver-

kiezing telde de partij tien zetels en nu 

zeven. Ondanks het verlies van drie zetels 

is de VVD de grootste partij gebleven. 

Volgens lijsttrekker Henk Kuipers is de 

uitslag even wennen. “Wanneer je een 

deel van je positie inlevert in dat nooit 

fijn. Zelf had ik gerekend op een gelijk 

aantal zetels. Natuurlijk ben ik blij dat 

we nog als grootste partij Haarlemmer-

meer mogen vertegenwoordigen en kij-

ken we nu vooral vooruit. Leermomenten 

zitten er ook in.”

De verkiezingscampagne, met de werk-

naam ‘Haarlemmermeer Werkt’, was 

gericht op persoonlijk contact. Cam-

pagneleider Casper Bierman vertelt: “In 

Haarlemmermeer zijn veel ondernemers 

gevestigd die het VVD gedachtegoed on-

dersteunen. Het doel van de campagne 

was om, naast algemene branding, deze 

kiezers op een zo persoonlijk mogelijke 

manier te overtuigen om ook echt te gaan 

stemmen. Om dit voor elkaar te krijgen 

zijn samen met een acteur de kandidaten 

getraind om hun verhaal te verkopen. 

Iedere kandidaat had beschikking over 

flyers en visitekaartjes met eigen beeld 

en tekst. Met locatieonderzoek is gekeken 

in welke wijken nog stemmen te winnen 

zouden zijn. De kandidaten zouden ver-

volgens per huis de geleerde ‘handshake’ 

gaan toepassen en kiezers gaan overtui-

gen om VVD te stemmen. Ook is dezelfde 

methode toegepast in winkelcentra. Deze 

aanpak zorgde voor zeer veel positieve re-

acties. Daarnaast was het goed om te zien 

dat de kandidaten elkaar versterkten en 

er een steeds sterker team ging ontstaan”.

Rucphen
De Rucphense VVD heeft een mooi verkie-

zingsresultaat behaald. Met 7 van de in 

totaal 19 raadszetels is de VVD de grootste 

partij binnen de gemeente Rucphen ge-

bleven.  Bovendien zijn we  in stemmen-

aantal gegroeid: maar liefst 38 procent 

van de kiezers zette het kruisje achter 

een VVD kandidaat.  Het scheelde dan 

ook niet veel of via een restzetel was een 

achtste zetel binnengehaald.

Als resultaat van de informatieronde 

heeft de informateur als formateur de 

opdracht opgepakt om een tweepartij-

encoalitie van VVD en Rucphense Volks-

partij (RVP) te vormen. Evenals de vorige 

bestuursperiode is er deze keer voor geko-

zen om, in plaats van een coalitieakkoord, 

een hoofdlijnenakkoord op te stellen, 

waarin de coalitiepartijen de voornaam-

ste onderwerpen richtinggevend met el-

kaar hebben afgesproken. Hierdoor blijft 

voor de gemeenteraad en het College nog 

voldoende ruimte voor inbreng tot aan de 

definitieve besluitvorming.

De VVD en RVP hebben zich bereid ver-

klaard om op basis van gelijkwaardig-

heid het college te vormen. Beide partij-

en zullen 2 wethouders leveren voor het 

gezamenlijk bezetten van drie voltijds-

banen. De coalitiepartijen zijn hierbij 

samen goed voor 13 van de in totaal 19 

beschikbare raadszetels. Met deze ruime 

meerderheid is een stabiele coalitie voor 

de komende vier jaren geformeerd. In 

de raadsvergadering van 24 april zijn de 

wethouders van beide partijen geïnstal-

leerd. De VVD wordt de komende vier jaar 

verantwoordelijk voor Bouwen, Wonen 

en Ruimtelijke Ordening, Economische 

Zaken, Participatie, Sport, Welzijn en 

Cultuur, Personeel en Organisatie en Fa-

cilitaire Zaken. Eigenlijk voor zo’n beetje 

alle dus. En dat is zeer goed nieuws voor 

het Brabantse Ruchphen!

Albrandswaard
Toen alle stemmen waren geteld, vielen 

de VVD kandidaten elkaar op 19 maart 

juichend in de armen. Na vier jaar oppo-

sitie voeren, is er 1 zetel winst en is de 

VVD met zes van de 21 zetels de grootste 

partij geworden. Al op diezelfde avond 

werd er flink tegen ons aan geschurkt. 

We realiseerden  ons op dat moment heel 

goed dat we op de voet gevolgd werden 

door de lokale partij “Echt voor Albrands-

waard”  (EVA) met vijf zetels, maar we 

weten ook dat het verlies van twee zetels 

hard bij hen is aangekomen. Opvallende 

nieuwkomer is de partij Ouderen Politiek 

Actief (OPA) met drie zetels. 

De lijsttrekker van de VVD nam als for-

mateur de uitdaging aan en in korte tijd 

werden er, ondanks fikse verschillen tus-

sen de partijen, flinke stappen gemaakt. 

Op het moment van schrijven van dit ar-

tikel is nog niet alles uit onderhandeld, 

maar lijkt de VVD een mooie portefeuille 

binnen te halen. Ruimtelijke Ordening, 

Volkshuisvesting en Economie worden 

naar alle waarschijnlijkheid onze verant-

woordelijkheid waarbij wij waarschijn-

lijk vrijwel geen compromissen hoeven 

te sluiten op de inhoud. De strategische 

insteek, die  al vroeg in de campagne is 

voorbereid, heeft duidelijk zijn vruchten 

afgeworpen.

     

Met Raad en Daad
Bent u in 2014 voor het eerst gekozen 

in de Gemeenteraad? Of zit u al een 

termijn? Noteer 28 juni 2014 in uw 

agenda want dan organiseert de Haya 

van Somerenstichting in samenwer-

king met de Bestuurdersvereniging 

een dag voor nieuwe èn ervaren Ge-

meenteraadsleden. Op het programma 

staan trainingen van ervaringsdeskun-

digen die u tips & trics geven en die 

nieuwe inzichten verschaffen. Onder 

leiding van Anouk van Eekelen komen 

er verschillende onderdelen voorbij, 

zoals “Het Liberaal Kompas voor Ge-

meenten”, Dillema’s, Interviews met 

jonge ‘oud-gedienden’, interactieve ca-

ses en een nuttig en gezellig lunchon-

derdeel. Zorg dat u erbij bent met uw 

fractie(genoten). Het wordt niet alleen 

heel leerzaam, maar ook gezellig!

Kijk op de site bij www.vvd.nl/raaden-

daad en meldt u aan op Mijn VVD.

Robert van Rijn, lijsttrekker Aalsmeer

Campagnevoeren in Rucphen.

Minister Schultz-van Haegen met wethouder Raat van Amstelveen.


