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OOSTERHOUT - "Wij willen door met de huidige coalitie.
Maar we willen wel het best beschikbare stadsbestuur. Daarom hebben wij Marian Janse naar 
voren geschoven als wethouderskandidaat." 

Arnoud Kastelijns, fractieleider van Gemeentebelangen in de gemeenteraad, wil op zijn 
vakantieadres in Singapore graag duidelijkheid scheppen over de ontwikkelingen binnen de 
coalitie. Wil uitleggen waarom Gemeentebelangen wel akkoord kan gaan met weer een vijfde 
wethouder, maar dan alleen als die van Gemeentebelangen is.

Kastelijns zegt dat Gemeentebelangen (GB) altijd voor een college van vier wethouders is 
geweest. "Toen de andere coalitiepartijen per se Frank Gerbrands erbij wilden hebben zijn we 
akkoord gegaan, omdat Gerbrands een kanjer was. Die vijfde wethouder was onze toegift."

Nu Gerbrands is overleden, is er voor Arnoud Kastelijns 'een nieuwe situatie' ontstaan. Hij 
onderstreept dat GB met zes zetels in grootte de tweede partij is. "Wij blijven vinden dat we 
met vier wethouders door kunnen. Als er dan toch een vijfde moet komen, dan moet die wel 
een meerwaarde hebben."

Kastelijns zegt met Marian Janse-Witte een kandidaat te hebben die toegevoegde waarde 
heeft. "Ze zit al acht jaar in de gemeenteraad en kent alle dossiers. Ze heeft aangegeven dat ze 
er klaar voor is. Het bestuur is met Janse gebaat."
Nu is het in de lokale politiek een ongeschreven wet dat de partij die een wethouder verliest, 
als eerste een kandidaat naar voren schuift voor de opvolging. 
In heel veel woorden zegt Kastelijns geen vertrouwen te hebben in de kandidaat waar Cees 
Noltee van Groen Brabant mee kwam. "Een nieuwkomer van buitenaf."

De PvdA laakt deze handelwijze van GB. Noemt de opstelling van GB 'aanmatigend en 
pretentieus.' GroenLinks/D66 vindt dat GB 'alle fatsoensnormen aan de laars lapt' en daarmee 
'de coalitie opblaast'. Kastelijns: "De VVD steunt ons en ik heb het gevoel dat meerdere 
fracties achter ons staan.


