VVD niet dol op paars
In 72 colleges van B&W waar de VVD nu in zit, zijn slechts vier echte paarse combinaties
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De VVD verkiest in de praktijk een
brede coalitie boven paars. Dat
blijkt uit onderzoek van deze krant
naar de collegevorming op lokaal
niveau. Zowel VVD als PvdA
A behoorde bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen tot de overwinnaars, met respectievelijk 15% en
16% vandestemmen.Maar zonder
CDA-steun (ook
k 15%) kwam het
zelden tot een huwelijk tussen de
liberalen en sociaaldemocraten.
In de 74 gemeenten waar de
VVD afgelopen maart als grootste
uit de bus kwam, sloot ze slechts
dertienkeere
r en coalitieover links,
tegenover 46 centrum- en centrumrechtse combinaties. Verder
waren er twaalf coalities met lokalen, twee met D66 en liepen de on-

derhandelingen twee keer stuk.
Van de dertien linkse coalities
met de PvdA waren er maar vier
paars (VVD
V , PvdA, D66 en/of
GroenLinks). In de andere gevallen betrof het regeerploegen met
PvdA
A en lokale partijen of kleinchristelijke partijen.
De VVD blijkt de voorkeur te geven aan het CDA als partner. In 23
gemeenten vormt ze samen met
hett CDA en kleinere partijen het
college en in nog
g eens 23 gemeenten werktt ze samen in een brede
coalitie mett CDA en PvdA. ‘Het
CDA zit qua programma ook dichter bij
i de VVD
V
dan de PvdA’, zegt
Peter Kooij, formateur in VVD-gemeente Zoetermeer. ‘Behalve over
de koopzondagen, zitten ze eigenlijk
i k altijd op één lijn.’
Een blik op de 25 grootste gemeenten van Nederland laat een-
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zelfde trend zien. De combinatie
paars komt maar vier keer voor; in
Amsterdam, Eindhoven,Zaanstad
en Haarlem. In geen van de gevallen was de VVD hier de grootste en
derhalve niet de initiatiefnemer.
De combinatie VVD, CDA en PvdA
is daarnaast erg populair. In liefst
de helft van de 25 grootste gemeenten zijn
i deze drie samen aan
de slag gegaan.
Een dergelijke centrumcoalitie
lijkt op landelijk niveau echter onwaarschijnlijk
i na de vrije val van
het CDA. Volgens emeritus hoogleraarr politicologie Herman van
Gunsteren blijftt het lastig op basis
van delokale collegevorming voorspellingen te doen, eerst en vooral
omdat de PVV
P
op lokaal niveau
vrijwel nergens meedeed.
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