Amsterdam, 30 maart 2018

Geachte heer Van Dantzig, mevrouw Moorman en heer Ivens, beste Reinier, Marjolein en Laurens,
Op dinsdagmiddag ontvingen wij het verslag van de twee gespreksrondes van informateur Van
Poelgeest. Uit dit verslag blijkt dat er vier verschillende opties mogelijk zijn voor het formeren van een
stabiel stadsbestuur, van elk vier partijen. Tegelijkertijd blijkt uit het verslag dat alle partijen die deel
hebben genomen aan de tweede gespreksronde, aangeven dat het aan GroenLinks is om partijen uit
te nodigen voor een volgende fase van de formatie. Zoals in onze brief aan de informateur vermeld,
voelen wij de verantwoordelijkheid om hierin ook het initiatief te nemen. Dat doen we bij deze.
Wij willen u hierbij graag uitnodigen om direct na het Paasweekend (op 3 april aanstaande) te spreken
over het formeren van een college waarin GroenLinks, D66, PvdA en SP zijn vertegenwoordigd.
Uiteraard hopen wij van harte dat u op deze uitnodiging zal ingaan.
Wij geloven dat onze vier partijen een gezamenlijke visie kunnen ontwikkelen op de uitdagingen waar
de stad voor staat. Alle partijen benoemen in hun brief aan de informateur het belang van het zetten
van essentiële en grote stappen op het gebied van verduurzaming, de noodzaak van het bestrijden van
racisme en discriminatie, het werken aan nieuwe verbondenheid en het tegengaan van
(kansen)ongelijkheid en tweedeling, waarbij nadrukkelijk het betaalbaar en toegankelijk houden van
woningen voor zowel lage- als middeninkomens wordt gezien als prioriteit. Daarnaast benadrukken
onze partijen ook het belang van democratisering, het bieden van ruimte voor bewonersinitiatief en
mogelijkheden om te participeren. Deze grote overeenkomsten in visie op de stad als ook de
programmatische nabijheid, geeft ons het vertrouwen dat in deze combinatie partijen goed in staat
zullen zijn de Amsterdamse vraagstukken in gezamenlijkheid te adresseren.
Wij stellen voor om in de eerste fase van de formatie deze gedeelde visie verder te ontwikkelen en uit
te bouwen tot een gezamenlijk project en te werken aan een gemeenschappelijk verhaal voor de stad,
voordat wij beginnen aan onderhandelingen over programmatische punten. Wij vinden het allemaal
belangrijk dat deze coalitie vanaf het begin investeert in collegiale samenwerking, zowel in het college
als in de raad. Wij realiseren ons allemaal, dat er veel meer is dat ons inhoudelijk bindt, dan waar wij
in verschillen.
De fractie van GroenLinks heeft de afgelopen dagen in grote zorgvuldigheid een afweging gemaakt.
Hoewel we vertrouwen hebben in de bestuurskracht van de VVD en grote bewondering hebben voor
de huidige bestuurders en wat zij voor de stad hebben gedaan, denken we dat het met hen moeilijker
zal zijn om programmatische verschillen te overbruggen en een gezamenlijke visie neer te zetten. Ten
aanzien van de Partij de van de Dieren het volgende: We herkennen we ons zeer in de idealen van de
PvdD. Deze idealen richten zich vooral op duurzaamheid en dierenwelzijn, waar zij vaak concrete
antwoorden op complexe problemen aandraagt. Tijdens de verkennende gesprekken is tegelijkertijd
de indruk ontstaan dat zij een minder uitgesproken verbondenheid voelen met de andere
bovengenoemde uitdagingen, die wij van even groot belang achten. Daarmee wordt het formuleren
van een brede en gedeelde visie op de stad lastiger. We hopen dat de PvdD onze groene bondgenoot
zal blijven en ons scherp zal houden om de duurzame ambities van een nieuw college te realiseren.
Tenslotte willen wij benadrukken dat het investeren in goede samenwerking verder reikt dan het
coalitieverband. Met een bredere representatie van Amsterdammers, vertegenwoordigd in
verschillende (nieuwe) partijen in de raad, is het des te meer noodzakelijk de samenwerking met alle
partijen te verstevigen. Nog belangrijker is het om de Amsterdammers en Amsterdamse initiatieven te

betrekken. Met elkaar willen wij er voor zorgen dat hun stem gehoord wordt, al tijdens het opstellen
van een nieuw coalitieakkoord. Wij zullen deze Amsterdamse initiatieven dan ook uitnodigen om met
ons het coalitieakkoord vorm te geven.
We kijken uit naar een bijzonder mooie samenwerking met alle partijen en Amsterdammers de
komende jaren,
Alles voor de stad,

Namens de fractie van GroenLinks Amsterdam,
Rutger Groot Wassink

