De computer is
down, D66 ook
der Giessen zich maar niet laat
zien.
Van der Giessen zit boven OD
haar kamer 72 is boos De o&
meriungban Patgnover die man
m de sauna is haar in het verkeerde keelgat geschoten. Ze is
de verantwoordeliikwethouder
voor het betrokken automanst.
-bedrijf
Civilit), hetzelfde
bedrijf dut de moeizame automatisering van de sociale dienst
moet uitvoeren. De beschuldigingPatijavindt z< .,premtuur" en d m o m is ze -als wethouder meteenaan hel werk gegaan". Ze heeft de hele avond
zitten bellen ..Ik moet een Berenburg". ;eg? f f als ze legen
Aatpringtindeiuchthij imddenucht beneden wchet horen vmde uiblxg.'~Mid- schijnt- Dat van die sauna is in
dags had htj nog ..een buikpijn- iedergwd onzin, kan ze mecdc~evoel".nu is hij blij en opge- Ien. Maar hoe het prccicsm~smmlucht. Zijn partij heeft een zetel
gewonnen en de WD is op afstand ublwen. liet is de PvdA
die alletouwtjes voor een niemw
&Deze &c in huiden heeft.
Een ~ o o r t z e hvan de paarse
coalitie in Amsterdam is het
meest waarschijnlijk, maai daar
wil hijnognietaan.,.Wegaanop
inhoud onderhandelen",zegt hij
breed grijnzend. Het waren zijn
eerste verkiezingen als lijsttrekker.
Amsterdam heeft een ruk
naar links maakt. Ondanksde
winstvandemvan8naar9zetels en een fors verlies van D66
(van 8 naar 4). De PvdA verstevigt haar positie, en gaat van 14
naar 15 zetels. GrmLinksgaat
van6naar7.Des~haaldedeverwachtewinst binnen: van l naar kmengaan, weetze ookniet.
Van der Giessen ziet voor
3. Meest verrassend aan de linkerzijde was de grote winst van haar partij ondanks het forse
verlies mofdijkheden Jed te
Amsterdam Anders/De Gn van Roei van Duiin. Deze blijven uitmakenvande coalitie.
partij gaat ook van l naar 3 ze- Ze trekt nog niet de conclusie
tels. Van der Aa: *De ruk naar dat het beter is de komende vier
linkszalhetdraagvlakvoorlinks jaar vanuit de oppositie terug te
vergroten." De CD werd wegge- vechten. Als de DM-afdeling
vaagdenverioorallevierzetels. nog vertrouwen in haar heen, is
Het is ver na middernacht als ze zeker bereid weer een wethouderschapte aanvaarden.
Voor de WD staat vast dat de
binnenkomen k computer is huidige coalitie moet worden
de heleavond'down' Dxardooi voortgezet. Fractievoorzitter F.
kunnen de met de hand netelde Houtennan. die bij afwezigheid
stemmen van de ruim vierbon- van lijsttrekkerH. Groen de pohet
dtri
re"
ingev
burgemeester Parijn die ach wil. ..D66is onlosmakeliikmet
verbonden."
voorde
libe'doodongelukkig' voelt, zit de
verantwoordelijkeman voor de ruien in de hoofdstad zit er ook
anders op dan te kiezen
storincindesauna...Ik hoopdat -ig
we deuitslag nog voor diKa- voorpaars. VVDenPvdAsamen
mewerkiezingen binnen heb- vormen een te krappe meerderben", zegt hij cynisch. Bij gebrek heid. ,,Bovendien, met zijn drieaan politiek nieuws vraagt de en heb je nooit allemaal tegelijk
, zegt Houtemn. *De
mlzichintussenafhoeveel kie- e
zers een stem hebben uitge- derde partij kan ruzies sussen."
VanderGiessen moesteisterbracht op het vorige week overleden raadslid A. Grewel en middag nog een ruzie met de
waarom DM-lijsttrekker Van W D bijleggen. De liberalen

Amsterdam maakte
een ruk naar links,
had last van
computerstoringen
en noteerdede
laagste opkomst van
alle gemeenten.

weigerden een dageerder deel ic
n
aan een radiodebul omdat D66 hun beleid 'allochloon.
nvrieodelijk' had genoemd
-lijsttrekker
Groen had IIJdeusde campagnegezegddat allochtonen een intellectueleach- l
tcrstand hebben. lm cm gea. 1
mcnlijke verklaring \aa D66 en
VVD het Grom nu weten dat hu ,
bedoeld had te zeegen ,,dat de
ontwikkelingvan vaardigheden
bij allochtonen een achterstand
kan vertonen, doordat het 00derwijssysteem onvoldoende rekening houdt met hun culturele
en sociale achtergrond". Van
der dessen constateerde .,dat
deze uitleg van wezenlijk andere
aardisdaadeuitspraakopzichzelf kan doen vermoeden". Jikkie van der Giessen en H a m
Groen betreuren het gerezen
misverstand,zo stond het in de

.

verklaring.

Eencollegemet PvdA, WDer
GroenLmks - met of zonder
D66 - wordt niet uitgesloten
geacht. Maar Van der Aa laat
niet m de periode 1-1994
aan te hal&, toen GroenLinks
ook deel uitmaakte van het
stadsbestuur. Dat ging volgens
VanderAamoeizaam,omdat de
toenmalige wethouder Saris bij
collegebesluiten vaak op verzet
stuitte van ziin achterban. Var
der Aa noemt een voorbeeld:
GroenLinks wasvoor de Arena,
maar tegen het transferium, de
bijbehorendeparkeeraccommodatie. ,,Terwijl de financiering
n de Arena van het transferimafhing." Maarde PvdA-lijsttrekkervindt het huidigeGroenLinks anders dan dat van vier
jaar geleden. GroenLinks-lijsttrekker F. KÃ¶hiebeschouwt hij
als een goede kandidaat-wethouder. Al is het parkeerbeleid
~ a GroenLinks
n
waarschijnlijk
een onoverkomelijke drempel
"oordem.
Parkeren leverde verrassend
genoeg de lokale partij Mokum
Mobiel een zetel op. Volgens
lijsttrekker G. van Oudenallen
betekent dat ,,dat de bevolking
heeft afgerekend met het ver.
keerde auto- en parkeerbeleid
n de gemeente &sterdamn.
<in>CTLinks-lijsttrekker KÃ¤hle
haalt er zijn schouders over op.
,,Ofzenuopde publieke tribune
ofinderaadzittentezeuren.dat
maakt niet zoveel uit." SP-lijsttrekker H. van Bommel trekt uit
de uitslag de conclusie dat de
kiezer meer oppositie in de raad
wil. ,,DeAmsterdammerswillen
gewooneensocialer beleid."
'De Amsterdammer' staat in
dit dvoor 45.7 orocent van
de stemgerechtigd&. De opkomst was het laagst van heel
Nederland.
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