‘s-Hertogenbosch, 14 januari 2021
Aan het college van Gedeputeerde State
Postbus 9015
5200 MC ’s-Hertogenbosc
Betreft: Verduidelijking dagelijks bestuur

Geacht college

De media berichten momenteel bijna dagelijks over landelijke ontwikkelingen rondom Forum voor
Democratie, JA21, groep Otten, et cetera. Die berichten roepen vele vragen op, zeker in Brabant,
waar Forum voor Democratie in 2019 negen(*) zetels in Provinciale Staten behaalde en sinds mei
2020 meebestuurt met twee gedeputeerden in uw college van GS. Wat betekenen die
ontwikkelingen voor de toekomst van Brabant? Zijn de CDA-kiezers nog wel akkoord met het
samenwerken met Forum? Zijn VVD’ers nog enthousiast? Hoeveel vertrouwen hebben hun
kiezers nog in het Brabantse bestuur
De enige reactie op die vragen lijkt het herhaalde mantra ‘Brabant is Brabant, Den Haag is Den
Haag’. De coalitie van VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant zou niet in gevaar
zijn; men blijft kennelijk rekenen op steun bij andere partijen
Maar D66 vindt de situatie m.b.t. het Brabantse bestuur zorgelijk en onduidelijk. Met name als we
de samenstelling van het college van Gedeputeerde Staten beschouwen: u - de zeven leden van GS
- vormt samen het dagelijks bestuur van Brabant. En u spreekt als college met één mond, als het
goed is
Echter, via berichten op social media (Twitter) konden wij afgelopen weekend kennisnemen van de
aanwezigheid van gedeputeerde Eric de Bie op de Algemene LedenVergadering van Forum voor
Democratie op 9 januari 2021, uitgezonden vanuit de RAI in Amsterdam. De Bie zat tijdens die
ALV in een ‘soort talkshow’, samen met Peter van Duyvenvoorde en Freek Jansen. De Bie lichtte
rechtstreeks aan Thierry Baudet toe hoe het gaat met de coalitie in Brabant. En was complimenteus
over de Brabantse fractie. (Zonder toe te lichten over welk deel van de fractie.
D66 kan de prominente aanwezigheid van De Bie bij de landelijke ledenvergadering van FvD niet
rijmen met eerdere uitspraken. Bijvoorbeeld bij Omroep Brabant, waar de Brabantse fractie van
Forum voor Democratie op 9 december 2020 beweerde ‘autonoom verder te willen gaan’ en ‘niet
meer in verband te willen gebracht worden met de landelijke partijleider Thierry Baudet.’ De
Brabantse FvD-fractie zei toen ook zich weinig te willen aantrekken van Baudet of de landelijke
partijlijnen
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De D66-fractie vraagt uw college daarom, juist nu, om duidelijkheid over het dagelijks bestuur
van Brabant. Wij willen weten hoe stabiel de coalitie is. Daarom stellen wij u de volgende
vragen

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Hoe legt u aan de Brabanders uit dat u ´niets met Thierry Baudet te maken heeft´, als minstens
één van uw leden deelnam aan een 'soort talkshow' op de landelijke ledenvergadering van
Forum voor Democratie?
Waarom heeft u ervoor gekozen om één van uw collegeleden op de landelijke ALV van Forum
voor Democratie te laten vertellen over de prestaties van de coalitie en daarmee dus van uw
college?
Wat zijn de gevolgen voor GS van de keuze van gedeputeerde De Bie om kleur te bekennen
m.b.t. de landelijke partijlijn van Forum voor Democratie en de opvattingen van Baudet? Hij
zet zich daarmee immers af tegen de “JudasAlliantie”(term Baudet) JA21?
Hoe rijmt u de opstelling van gedeputeerde De Bie met de eerder door u verklaarde
onafhankelijke Brabantse positie ‘ Den Haag is Den Haag, Brabant is Brabant’
Hoe denkt u een meerderheidssteun voor uw bestuursakkoord te kunnen behouden, nu een
deel van de Brabantse FvD-fractie zich heeft aangesloten bij de nieuwe politieke partij JA21?
Hoe kan een ‘autonoom functionerend doorgaan’ van FvD-Brabant, die optreedt als een
gezamenlijke fractie in Provinciale Staten, nog stabiliteit van uw bestuur suggereren nu
minstens één van de FvD-gedeputeerden landelijk kleur heeft bekend

(*) Op het moment van schrijven - 14/1/2021 - zou Statenlid Roeles zijn ontslag met onmiddellijke ingang
hebben ingediend bij de voorzitter van PS. Zonder dat er een opvolger bekend is. Beoogd opvolger Van der
Sande geeft aan ‘de tijd te nemen’. Het aantal bezette zetels van Forum voor Democratie is de komende
Statenvergaderingen dan ook waarschijnlijk acht i.p.v. negen.

Met vriendelijke groet
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Ine Meeuwis - van Lange
D66 Noord-Brabant

