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Coalitieonderhandelingen tussen twee grootste partijen in Goirle 
gestaakt 
 
Riel, 19 april 2022 - De coalitiebesprekingen tussen Gezond Verstand en Lijst Riel Goirle zijn 
na weken onderhandelen voorlopig geparkeerd. Lijst Riel Goirle betreurt deze situatie. 
Ondanks de diverse gesprekken heeft Lijst Riel Goirle moeten concluderen dat het verschil 
van inzicht op het gelopen proces naar een nieuwe coalitie en de voorkeuren voor 
samenwerkingspartners tussen de partijen te groot is.  
 
“Lijst Riel Goirle heeft direct na de verkiezingen meerdere gesprekken gevoerd met Gezond 
Verstand. Daarbij heeft Lijst Riel Goirle de voorkeur uitgesproken voor een coalitie van vier 
partijen. Daarin hebben wij ze ook een concreet voorstel gedaan. Helaas komen de partijen 
hierover niet op een lijn” zegt Mark Verhoeven, Fractievoorzitter van Lijst Riel Goirle. “De 
gemeente Goirle staat er in de meerjarenraming financieel niet rooskleurig voor, o.a. door de 
tekorten op jeugdzorg en de herverdeling gemeentefonds. Daarnaast komen er grote 
opgaven vanuit het rijk op ons af, zoals de versnelling woningbouw, de omgevingswet, de 
energietransitie en de klimaatopgave. Dat betekent, dat de aankomende jaren veel gevraagd 
wordt van ons openbaar bestuur. Het is belangrijk, dat we een gedegen en stabiele coalitie 
neerzetten, die de gemeente door deze woelige tijden kan loodsen. Een coalitie die opereert 
als een team en dat op een breed draagvlak kan rekenen van zowel inwoners als de 
raadsleden. Dat betekent dat er een balans moet zijn tussen links, rechts en middenpartijen. 
Daarin verschillen we van inzicht met Gezond Verstand. Hoewel onze 
verkiezingsprogramma’s dicht bij elkaar lijken te liggen qua inhoud, komen we er in de visie 
op samenwerking niet uit. We hebben gemerkt dat we tijdens de coalitieonderhandelingen 
vooral bezig zijn om het hoofd te bieden aan de onenigheden op het proces tussen de twee 
partijen. Dat geeft ons onvoldoende vertrouwen voor de toekomst. Wij willen onze energie 
dan liever richten op inhoudelijke besluiten die onze inwoners aangaan. Dat is de 
verantwoordelijkheid waar we ons op willen richten en dan kunnen we het ons niet 
veroorloven om continu bezig te zijn met het blussen van interne brandjes.”  
 
Lijst Riel Goirle heeft als grootste partij besloten de formatie voorlopig voort te willen zetten 
zonder Gezond Verstand. De voorkeur van Lijst Riel Goirle om met vier partijen een coalitie 
te vormen blijft overeind. Hiermee ligt de weg open voor alle overige partijen om opnieuw 
met Lijst Riel Goirle in gesprek te gaan om tot een coalitie te komen. Naar verwachting zijn 
de contouren voor de nieuwe coalitie in de laatste week van april bekend. 
 
Op 16 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Lijst Riel Goirle werd met 5 
zetels de grootste partij en was daarmee aan zet voor de formatie. De eerste verkennende 
gesprekken hebben direct na de verkiezingsuitslag plaatsgevonden. 
 

----------------------------------------------Einde persbericht----------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie, niet voor plaatsing: Bij vragen neemt u dan contact op met 
fractievoorzitter van Lijst Riel Goirle: de heer Mark Verhoeven via 06 - 46707019  


