
Rol voor raad bij coalitievorming 
Maandag overleg over college Middelburg 
De vier beoogde wethouders van Middelburg treffen elkaar 

maandagmiddag voor het eerst om te praten over een nieuw college. De 

belangrijkste van die vier is Cees Lodder van de LPM, die de formatie van 

de coalitie leidt. 
MAURITS SEP 

Cees Lodder is door zijn partij naar voren geschoven als formateur. Hij gaat aan de slag 

met het advies van de informateurs om een coalitie te smeden van LPM, CDA, VVD en 

SGP. Hij ontmoet drie oudgedienden, die elkaar door en door kennen uit de afgelopen 

jaren: CDA'er Johan Aalberts, VVD'er Chris Simons en SGP'er Chris Dekker. 

 

,,Ik ben van de goede stappen'', zegt Lodder. ,,Daarom is er maandag eerst een 

kennismakingsgesprek met de vier beoogd wethouders en de vier fractievoorzitters. 

Dan maken we afspraken over het proces voor de formatie en over de momenten en 

manieren waarop de gemeenteraad, de inwoners en de media gaan informeren. Pas als 

we het eens zijn over de procesafspraken, kunnen we over de inhoud gaan praten.'' 

 

Lodder wil de formatie 'open en transparant' vormgeven. ,,De partijen die de coalitie 

moeten vormen, hebben een belangrijke stem. Maar alle andere partijen in de raad ook. 

Hun inbreng betrek ik bij het proces en beschouw ik als steun. Een co-formateur heb ik 

daarom niet nodig. We vormen met zijn allen een team.'' 

Tijdsdruk 

Gezien de transparantie en zorgvuldigheid waarmee Lodder de formatie ingaat, wil de 

LPM-politicus geen termijn noemen waarbinnen er een resultaat moet liggen. ,,We 

willen het zo spoedig mogelijk rond maken, maar we zullen ook de tijd nemen om met 

de beoogde coalitie en de raad te praten.'' Anderzijds staat de formatie wel onder 

tijdsdruk omdat de gemeente op korte termijn een financieel herstelplan klaar moet 

hebben. Het provinciebestuur, dat toezicht houdt op de begroting en uitgaven van de 

gemeente, eist zo'n plan vanwege de hoge schuldenlast (ruim 200 miljoen euro) en de 

kwetsbaarheid bij nieuwe tegenvallers. 

 

,,Daarom denk ik ook niet dat de formatie maanden zal duren, maar weken'', zegt 

Lodder. ,,En als ik zeg 'de tijd nemen' dan bedoel ik dat we desnoods langer of vaker bij 

elkaar moeten komen. We kunnen er niet steeds een week bij nemen.'' 

Adviseur 

Cees Lodder is sinds juni 2017 fractie-assistent van de LPM en sinds de verkiezingen 

raadslid. Hij heeft gewerkt bij de gemeenten Valkenisse, Vlissingen en Middelburg en de 

sociale werkvoorziening Lété. Hij is nu zelfstandig adviseur voor projecten voor 



participatie, sociaal ondernemen en arbeidsmarkt. Hij is ook betrokken bij Geef Racisme 

de Rode Kaart, dat racisme in het voetbal bestrijdt. 
 


