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Coalitievorming 
Gezien het aantal zetels van Senioren Hollands Kroon (7), 
CDA (5) en VVD (5), lijkt het voor de hand liggend dat deze 
partijen een coalitie zullen vormen in de 29 zetels tellende 
gemeenteraad van Hollands Kroon. SHK is als grootste partij 
momenteel bezig om de mogelijkheden te onderzoeken. 
Daarvoor zijn gesprekken gevoerd mat alle partijen 
afzonderlijk en vervolgens is een verdiepingsronde met 
mogelijke coalitiepartners uitgevoerd. D66 heeft aangegeven 
weinig obstakels te zien om deel te nemen aan een coalitie, 
maar dat dit op dit moment weinig realistisch lijkt als partij 
met twee zetels. Ook heeft D66 deelgenomen aan gesprekken 
met GL, PvdA en CU die inzetten op een progressief blok dat 
mogelijk als geheel kan deelnemen aan een coalitie. 
Waarschijnlijk is op korte termijn meer duidelijkheid te 
verwachten van de regievoerder SHK.
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Raadsagenda 

- Burgerinitiatief Stichting 
Dorpshuis Slootdorp 

- Oprichting coöperatie GGD 

- Personele bezetting 
Commissies en 
Voorzitterschappen 

Langere termijn 

- Kunst en Cultuur (15 mei) 

- Integriteit (31 mei) 

Verkiezingsuitslag 

Hoewel het aantal zetels voor 
D66HK met twee gelijk bleef, 
was de verkiezingsuitslag toch 
teleurstellend. Van 9,1% in 
2014 naar 6,5% in 2018 is 
pijnlijk maar betekende in de 
praktijk van bijna drie zetels 
naar net aan twee, en dus in 
dezelfde invloed als in de 
vorige raadsperiode. 
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Raadsleden D66 in Hollands Kroon
In de gemeenteraad van 
Hollands Kroon zal D66 
vertegenwoordigd worden door 
Liesbeth Vlietstra en Maarten 
Versluis. Liesbeth was ook al 
raadslid in de vorige periode an 
bovendien fractieleider. Deze rol 
zal ze blijven vervullen in de 
komende periode. Maarten was 
het afgelopen jaar actief in de 
steunfractie maar het 
raadslidmaatschap is voor hem 
nieuw. Contactgegevens van 
beide raadsleden zijn te vinden 
op de website van D66 Hollands 
Kroon.
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Nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief is een nieuw 
initiatief om de leden van D66 in 
Hollands Kroon beter 
geïnformeerd te houden. Ook 
biedt het hopelijk de 
gelegenheid om meer inbreng te 
ontvangen bij de totstandkoming 
van het D66-standpunt op lokale 
onderwerpen. Mocht u deze 
nieuwsbrief niet willen 
ontvangen, stuur u dan een 
reactie naar 
maartenversluis@hotmail.com  

https://hollandskroon.d66.nl

