
        ’s-Hertogenbosch, 16 maart 2010 
 
 
Aan de fractie van de VVD, 
 
 
U hebt mij gevraagd om aan de hand van de uitslag van de verkiezingen van de Bossche 
gemeenteraad u van advies te dienen over de vraag met welke partijen, zowel bezien vanuit zeteltal 
als ook in programmatisch opzicht, gekomen zou kunnen worden tot een stabiel college. Daartoe heb 
ik met alle in de nieuwe raad vertegenwoordigde partijen gesprekken gevoerd. Ook heb ik gesproken 
met de burgemeester als voorzitter van het college en de eerste adviseur van het college, de 
gemeentesecretaris.  
 
Verloop van de gesprekken 
De gesprekken zijn gehouden op 10, 11 en 12 maart. Ik heb de gesprekken ervaren als openhartig, 
plezierig en ontspannen. Uit die gesprekken heb ik een bevestiging gekregen van mijn gevoelen dat 
binnen de Bossche gemeentebestuur (raad en college), met respect voor de politieke verschillen, 
sprake is van een constructieve opstelling, gericht op de belangen van de gemeente en haar inwoners 
en daarbinnen werkzame organisaties. De open verhoudingen binnen de raad en tussen college en 
raad dragen bij aan een gezond politiek klimaat. De in de raad vertegenwoordigde partijen willen 
vanuit die instelling ook in de komende vier jaar de stad besturen.  
Van de gesprekken met de partijen zijn verslagen gemaakt die na accordering door de betrokkenen 
openbaar worden gemaakt. 
 
Verkiezingsuitslag 
De verkiezingen hebben in de Bossche raad niet geleid tot aardverschuivingen maar wel tot winst en 
verlies van individuele landelijke partijen. Naar mijn gevoelen is de uitslag, zonder de plaatselijke 
issues te miskennen, in belangrijke mate bepaald door het landelijke politieke beeld. Het college heeft 
zijn meerderheid verloren. De gevestigde lokale partijen zijn stabiel gebleven in zeteltal. Een lokale 
partij, de Bossche Groenen, heeft zich aan het spectrum toegevoegd. Daarnaast hebben twee 
landelijke partijen hun intrede gedaan in deze Bossche raad.  
De uitslag geeft geen aanleiding om te constateren dat het vigerende beleid op hoofdlijnen door de 
Bossche kiezer is afgewezen. Maar wel dat de politieke verhoudingen zijn gewijzigd. Dat zal in het 
collegeakkoord en het college zichtbaar moeten worden. 
 
Coalitievorming 
Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat een algemeen gevoelen is dat de gemeente een stabiel 
en collegiaal opererend college nodig heeft dat gebaseerd is op een breed draagvlak in de raad. In de 
gesprekken zijn mij daar verschillende opties voor aangereikt. Variërend van colleges die steunen op 
5 of 6 partijen die gezamenlijk tenminste 22/23 zetels hebben tot constructies waarbij op basis van de 
inhoud van het programma partijen hun gedoogsteun uitspreken, zonder een eigen directe 
vertegenwoordiger in het college. Geen van de partijen werd uitgesloten voor deelname aan een 
college. Mijn advies is vanuit een oogpunt van stabiliteit en borging van continuïteit uit te gaan van 
een college dat binnen de raad kan steunen op tenminste 22 zetels en waarbij de wethouders direct 
verbonden zijn met de collegevormende partijen. Mijn opvatting is dat een college van 5 wethouders 
voldoende is gezien de bestuurstaken.  
 
De gemeente staat de komende tijd voor een zware financiële opgave. Zonder dat de omvang van de 
benodigde bezuinigingen bekend is, is wel duidelijk dat de gemeente het de komende jaren met 
minder geld moet doen. Dat staat op gespannen voet met de ambities van de partijen voor de stad. 
Ambities die betrekking hebben op voortzetting van ingezet beleid maar ook vragen om intensivering 
van beleid. Duurzaam investeren blijft nodig om goed toegerust te zijn op de toekomst. Uit de 
gesprekken is mij wel gebleken dat nog geen eenduidig zicht is op de mate waarin, het tempo en de 
taken waarop bezuinigd moet worden. Op college en raad rust een grote verantwoordelijkheid om de 
gemeente door deze moeilijke tijden te loodsen. Dit vereist naar mijn mening een stabiel college dat 
daadkrachtig en breed gesteund daaraan in de komende raadsperiode sturing kan geven. Daarvoor is 
een college met een evenwichtige verdeling van de portefeuilles nodig. Een goede collegiale 
samenwerking en een –met wederzijds respect voor de op de duale verhoudingen gebaseerde rollen 
en verantwoordelijkheden- sterke relatie met en tussen de dragende fracties is essentieel. In het 
verdere proces van onderhandelingen moet daaraan bijzondere aandacht worden besteed. Dat 



betekent ook dat ik pleit voor een collegeakkoord op hoofdlijnen waarin enerzijds op een aantal 
cruciale dossiers heldere afspraken zijn gemaakt maar anderzijds ook ruimte blijft voor de raad om zijn 
agenda te voeren. Een meerderheid hanteert het beginsel dat niet wordt teruggekomen op genomen 
besluiten. 
 
Advies 
Op basis van de gevoerde gesprekken en daarin uitgesproken voorkeuren adviseer ik u vooreerst 
GroenLinks, PvdA, CDA en Rosmalens Belang uit te nodigen voor verdere bespreking ten einde te 
bekijken of gekomen kan worden tot een collegeakkoord. Mocht een van de partijen zich tijdens het 
formatieproces terugtrekken dan stel ik voor Bosch Belang aan tafel te nodigen. 
 
In de collegeonderhandelingen zal nadrukkelijk stil gestaan moeten worden bij een aantal dossiers. 
Vooreerst is dat de financiële positie van de gemeente in de komende jaren. Daarnaast vragen in het 
bijzonder de thema’s bereikbaarheid en parkeren, veiligheid, het vervolgproces van de hostels en de 
toekomst van het Theater aan de Parade heldere afspraken over inhoud en proces. 
 
Tot slot 
Ik spreek de wens uit dat mijn advies zal bijdragen aan een snel en zorgvuldig verloop van het proces 
van de collegeonderhandelingen. Ik dank alle partijen voor hun bijdragen aan mijn werk. Ik dank Peter 
de Leeuw voor de goede ondersteuning en zeer prettige samenwerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerrit Jan Swinkels 


