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Per 1 november a.s. verlaat ik de fractie van Jouw Amersfoort. Directe aanleiding is de 
constatering dat het experiment Jouw Amersfoort als nieuwe beweging of partij op een 
mislukking is uitgelopen. Ik heb het afgelopen jaar moeten constateren dat deze opvatting bij 
mijn fractiegenoten niet als een serieus probleem wordt beschouwd en discussie daarover 
wordt ontlopen. 
 
Jouw Amersfoort is in het voorjaar van 2005 gestart als samenwerkingsvorm tussen de 
fracties van Leefbaar Amersfoort en D66. In 2006 heeft Jouw Amersfoort als nieuwe partij 
aan de gemeenteraadsverkiezingen deelgenomen en daarbij drie zetels verworven. Zowel in 
de aanloop naar de verkiezingen als in de eerste week hierna is vanuit het bestuur van Jouw 
Amersfoort de intentie uitgesproken om de nieuwe partij organisatorisch goed op de rail te 
zetten en leden te werven die als achterban en klankbord voor de nieuwe fractie zouden gaan 
functioneren. 
Deze toezegging is niet in daden omgezet. Erger nog, na de eerste vergadering van fractie en 
bestuur, kort na de verkiezingen, heeft het bestuur van Jouw Amersfoort geen enkele 
zichtbare of merkbare activiteit vertoond en is – voor zover mijn waarneming reikt – niet 
meer bijeen geweest. 
 
De fractie heeft zich hierna – overigens: in goede harmonie – ontwikkeld tot een 
samenwerkingsverband van drie gekozen raadsleden die in de meest letterlijke zin zonder last 
of ruggespraak hun werk verrichten. Vanuit democratisch oogpunt is dit een voor mij niet 
aanvaardbare situatie. Raadsleden behoren over een georganiseerde achterban te beschikken, 
om het even of dit een partij of een beweging is. Een dergelijke achterban moet de fractie van 
deskundige ondersteuning voorzien en de fractieleden op kritische wijze volgen. 
Een viertal pogingen, vanaf augustus 2006 gedaan, om de situatie rondom de niet aanwezige 
organisatie bespreekbaar te maken, hebben geen resultaten opgeleverd. Voor mij was dit 
aanleiding om deze situatie via mijn website onder de aandacht te brengen van een bredere 
groep politiek geïnteresseerden. In deze openbare bijdrage trok ik tevens de conclusie dat 
Jouw Amersfoort is op te vatten als een mislukt experiment (voor een verdere toelichting 
hierop: zie bijlage). Ook deze openbare uiting is voor mijn fractiegenoten geen aanleiding 
geweest om hieraan ook maar een woord te besteden. Dit overigens in tegenstelling tot velen 
buiten mijn fractie die hierover met mij in discussie gingen en daarbij informeerden of mijn 
fractiegenoten intussen enige aanleiding bespeurden om aan de niet-democratische positie van 
de fractie van Jouw Amersfoort een einde te maken. Hetgeen dus niet het geval is! 
 
Het totaal ignoreren van de verbazingwekkende situatie waarin de fractie Jouw Amersfoort is 
komen te verkeren, bieden mij drie mogelijkheden: ik accepteer dit; ik accepteer dit niet en 
verlaat de raad; ik accepteer dit niet en onderzoek de mogelijkheid om als gekozen raadslid 
een bij mij passende organisatie te vinden. 
Gezien mijn kritiek op de bestaande situatie binnen Jouw Amersfoort is een ongewijzigde 
voortzetting van deze werkwijze onmogelijk en ongewenst. Met mijn vertrek uit de raad los ik 



de irrationele verhoudingen binnen Jouw Amersfoort niet op: in mijn plaats komt een ander, 
naar het zich laat aanzien een lid van D66 waarmee dan tevens aan de politieke verhouding 
die bij de start van Jouw Amersfoort bestond voorbij wordt gegaan. Aansluiten bij een andere 
partij is voor mij daarmee de meest voor de hand liggende positie. 
Dit besluit is een moeilijke en is niet in korte tijd genomen. Bij mijn keuze dien ik zoveel 
mogelijk rekening te houden met de intentie die kiezers bij het uitbrengen van hun stem op 
Jouw Amersfoort hebben gehad. Dat ik hierbij geen rekening wens te houden met de D66-
leden onder deze kiezersgroep, mag als evident worden beschouwd. Overige kiezers op Jouw 
Amersfoort hebben echter expliciet besloten niet op een landelijke partij te stemmen. Indien 
ik hiermee rekening wens te houden, is de Burger Partij Amersfoort de enige partij die mij 
een structuur kan bieden die de basis (voeding, klankbord) vormt voor mijn functioneren als 
raadslid. Op te merken is dat er geen omvangrijke programmatische verschillen bestaan 
tussen Jouw Amersfoort en de Burger Partij Amersfoort. 
 
Vanuit deze overwegingen heb ik de Burger Partij Amersfoort verzocht of een lidmaatschap 
binnen de fractie van deze partij tot de mogelijkheden behoort. Eerste verkennende 
gesprekken hebben duidelijk gemaakt dat bij de Burger Partij Amersfoort bereidheid bestaat 
om mij binnen deze fractie op te nemen. De gesprekken hierover moeten overigens nog 
worden afgerond. 
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