
Verslag coalitieonderhandelingen 12 april 2010.  

Aanwezig: 

VVD    : B. Pauli, J. Hoskam 
GroenLinks (GL)  : B. Eigeman, R. Schouten 
PvdA    : H. van Ommeren, R. Weterings 
CDA    : B. Wagemakers, H. van Olden 
Rosmalens Belang (RB) : T. van Bussel, J. van Son 
 
Voorzitter   : G.J. Swinkels 
Secretaris   : P. de Leeuw 
 

1.   Verslag 8 april 
      Vastgesteld 
 
2.   Portefeuilleverdeling 

De voorzitter heeft een suggestie voor een portefeuilleverdeling voorgelegd. Hij heeft zich daarbij 
gebaseerd op de eerder uitgesproken eerste voorkeuren, de in de bilaterale gesprekken 
uitgesproken wensen voor meer evenwicht tussen de portefeuilles en samenhang binnen de 
portefeuille en de brief van de gemeentesecretaris. 
 
RB vindt de evenwichtige verdeling tussen de portefeuilles niet terug in de suggestie. Wel ziet ze 
dat er meer samenhang is. Maar over all heeft RB het gevoel dat haar portefeuille lichter is dan de 
anderen. GL merkt op dat de neiging bestaat om te reageren op de voorzet van de voorzitter. 
Maar dat stuk is in feite van niemand. GL zou daarom liever nog een keer een rondje willen maken 
om te zien waar ieders wens nu ligt. GL wil nadrukkelijk een portefeuille waarin fractie en 
achterban zich kan herkennen. Dat ziet zij niet terug in de voorzet. Het CDA vindt het belangrijk 
om te blijven kijken naar inhoudelijke samenhang. En misschien zou je moeten durven om 
patronen te doorbreken door een zittende wethouder niet te laten terugkeren op zijn huidige 
portefeuille. De PvdA stelt daar tegenover dat je juist als portefeuillehouder de mogelijkheid zou 
willen hebben om door jou ingezet beleid af te maken. Soms is daar meer dan vier jaar voor nodig. 
Besloten wordt om nogmaals te inventariseren waar de wensen liggen: 
 
RB   ruimtelijke ordening, grondbeleid en participatie/zorg (wmo-coll) 
CDA sport en recreatie, bouwhistorie etc., openbare ruimte (inr. en beheer), water & 

groen, milieu en afvalstoffen 
PvdA volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing/gsb, cultuur, openbare ruimte (inr. en 

beheer), projectweth. Hostels 
VVD Verkeer (bereikbaarheid en mobiliteit), financiën, economische zaken (breed), 

HBO, grondbeleid 
GL Jeugd en onderwijs, verkeer, milieu, wijkgericht werken 
 
De voorzitter concludeert dat niemand de hoofdthema’s SoZaWe en personeel en organisatie 
benoemt.  
 
De partijen lichten hun voorkeuren toe. Algemeen is dat men kiest voor waar het hart naar uitgaat. 
Daarnaast kijkt men naar een portefeuille die past bij het profiel van de partij. En streeft men naar 
continuïteit. En instandhouding van opgebouwde netwerken. 
De VVD benadrukt de wens om HBO om binnen haar portefeuille te hebben vanwege de zware 
verbinding met het bedrijfsleven en de economische bedrijvigheid. Zij ziet ook een zware 
samenhang tussen verkeer, economie en duurzaamheid. GL tekent nadrukkelijk in voor de 
portefeuille verkeer. Dat thema heeft in de afgelopen periode zowel bij de achterban als 
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maatschappelijk gevoelig gelegen. GL heeft daarvoor haar nek uitgestoken en wil graag de lijn 
voortzetten. Nu verkeer ontkoppelen is een verkeerd signaal naar buiten. Bovendien zit er een 
logische verbinding tussen milieu en verkeer. Van de kant van het CDA is zo’n wisseling wel te 
motiveren door aan te geven dat in de afgelopen vier jaar onder leiding van een GL-wethouder het 
beleid is uitgezet en dat nu overgegaan wordt naar de implementatiefase. GL vindt de switch nu 
vrij zwaar. De wethouder zit op verkeer nog midden in het proces. Daarnaast vindt GL dat ook 
rekening gehouden moet worden met het feit dat zij bij de verkiezingen de tweede partij is 
geworden. GL zoekt nadrukkelijk naar een portefeuille dat aansluit bij het profiel. Zo zou ook een 
thema duurzaamheid (milieu, duurzaamheid en economie) in een hand bij GL passend kunnen 
zijn. De VVD verzet zich tegen een overgang van economie naar GL. Juist omdat ook op dat 
terrein in de afgelopen periode beleid in gang gezet is, verbanden zijn opgebouwd en door de 
wethouder een centrale rol in de netwerken is opgebouwd. Naar GL toe vraagt de VVD of er bijv. 
bereidheid is om Jeugd en Onderwijs (al vanaf 2002 in de portefeuille) en coord. Wijkgericht 
werken af te staan. RB heeft, zo merkt de VVD op, belangstelling betoond voor J&O. GL geeft aan 
dat tegenover inleveren ook een volwaardig en geloofwaardig alternatief moet staan. Dat vindt zij 
absoluut niet terug in de voorzet van de voorzitter en zal dus van anderen moeten komen. 
Bovendien geldt het opbouwen van netwerken voor elke portefeuillehouder. 
 
De PvdA wil de combinatie sport en cultuur (twee spending sectoren) scheiden. Ook privé is dat 
beter. Op het gebied van VHV en stedelijke vernieuwing zoekt de PvdA continuïteit. Het zelfde 
geldt voor cultuur. De openbare ruimte sluit goed aan bij VHV en is bovendien een zwaar punt in 
de campagne geweest. Dit gecombineerd met het projectwethouderschap voor de hostels is een 
zware en inhoudelijk evenwichtige portefeuille. PvdA staat nog wel open voor welzijn. 
 
RB wil balans en logica in de portefeuille en kijkt ook naar waar het hart ligt. RB wil RO benaderen 
op de wijze zoals de huidige portefeuillehouder dat heeft gedaan. Wijken opzoeken, 
boodschappen ophalen en uitkomsten daar terug leggen. Voor de zachte kant opteert Rb voor 
zorg en participatie. Ze kan zich goed voorstellen dat openbare ruimte en water & groen worden 
gekoppeld. Grondbeleid kan ook vanuit een financiële invalshoek benaderd worden en als dan 
kunnen worden gekoppeld binnen de portefeuille Financiën. RB begrijpt de suggestie van de 
voorzitter om vanuit de huidige functie van de beoogde wethouder niet te opteren voor Jeugd en 
onderwijs. 
 
Het CDA zoekt de samenhang. Als milieu er afvalt wordt de portefeuille mager. S en R sluit aan bij 
de inhoudelijke kennis en netwerken op dit gebied van de beoogd portefeuillehouder. Het hart ligt 
nadrukkelijk ook bij inrichting en beheer openbare ruimte. En hij kan zich p en o vanuit de 
juridische achtergrond als plus goed voorstellen.  
 
GL constateert dat de knoop ligt bij de portefeuille verkeer. Zij vraagt van de VVD oog te hebben 
voor de zwaarte van dit beleidsterrein voor GL in de afgelopen 4 jaar. De fractie is daarin tot het 
randje gegaan en het is niet uit te leggen aan fractie en achterban dat ze deze portefeuille nu 
verliezen. Zeker niet als teruggekeken wordt naar 2006, toen in feite de achterban veel moeite 
had met het feit dat de GL wethouder verkeer ging doen. Waar nu, ondanks die portefeuille, bij de 
verkiezingen winst behaald is, is het niet uit te leggen dat de portefeuille naar een ander gaat. De 
VVD geeft aan dat tot 2006 de portefeuille veelal bij de VVD zat en dat het thema binnen de partij 
en in bijeenkomsten met belangengroeperingen constant op de agenda staat. Ook voor de VVD 
zou het niet krijgen van deze portefeuille als een nederlaag worden uitgelegd.  
 
Het CDA doet een praktisch voorstel. Zij is bereid milieu/afval/water&groen af te staan aan GL. En 
–ten opzichte van de voorzet van de voorzitter- SoZaWe over te nemen van GL. GL vindt het 
meest praktische dat gewoon doorgegaan wordt met de huidige portefeuille. GL heeft nog geen 
serieus antwoord gekregen van de VVD op een vraag om in ruil voor verkeer bij GL binnen een 
thema duurzaamheid economische zaken, werkgelegenheid en milieu te beleggen. De VVD vindt 
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dat zij ten opzichte van de huidige portefeuille al veel heeft ingeleverd. De combinatie Fin, EZ en 
Verkeer weegt voor de VVD heel zwaar. Bovendien zijn in het akkoord beleidsmatige en 
programmatische waarborgen gegeven dat het ingezette beleid wordt voortgezet.  
 
Na een schorsing worden de beraadslagingen hervat. De VVD geeft aan dat zij met behoud van 
verkeer en economische zaken bereid is om Financiën af te staan in ruil voor RO. Andere 
suggestie is om Verkeer te ruilen met Cultuur. Bovendien wil zij vanuit de huidige portefeuille ICT 
afstaan. 
GL wil, uitgaande van het inleveren van verkeer, gaan voor een portefeuille met twee thema’s: 
Talentontwikkeling met jeugd & onderwijs, arbeidsmarkt (opleidingen) en Duurzaamheid met 
milieu, afval, openbare ruimte, water & groen. 
De PvdA is bereid om in ruil voor welzijn, openbare ruimte af te staan. Het CDA stelt tegenover 
het verlies vanuit de huidige portefeuille van milieu dan armoedebeleid (SoZaWe en 
arbeidsmarktbeleid en Weenergroep) te willen. Dan is wel een goede scheiding tussen wat hoort 
bij Talentontwikkeling en bij SoZaWe nodig. De scheiding is dan dat het bij arbeidsmarktbeleid 
gaat om toeleiding van mensen zonder werk naar werk en bij talentontwikkeling van toeleiding 
vanuit het onderwijs en de aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs. 
  
Gekomen wordt tot een portefeuilleverdeling als volgt: 
VVD: economische zaken (breed), financiën, grondbeleid, ez (breed incl hbo), verkeer, toerisme, 
Brabantstad 
GL: talentontwikkeling (j&) en toeleiding naar de arbeidsmarkt) en duurzaamheid (milieu (afval), 
openbare ruimte, water& groen), coördinatie wijkgericht werken 
PvdA: volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing/gsb, welzijn, cultuur, projectweth. Hostels 
CDA: SoZaWe (arbeidsmarktbeleid en Weenergroep), WMO-individuele verstrekkingen, 
Bouwhistorie, arch., monumenten en vestingwerken, groene vesting, stadsarchief en 
gebouwenbeheer, sport en recreatie, personeel en organisatie, publieke dienstverlening en ICT, 
bestuursraad Engelen en Bokhoven 
RB: ruimtelijke ontwikkeling, participatie en zorg (wmo-collectief), minderheden en vluchtelingen, 
bestuursraad Empel en Meerwijk. 
 
RB, CDA, PvdA  en VVD zijn akkoord. Wel merkt de PvdA op dat zij zich stoort aan de wijze 
waarop de VVD zich neerzet als de grote winnaar. Weliswaar is sprake van een verschil in 
stemmen maar er zijn nog steeds drie fracties met vijf zetels. Zij zou willen dat meer de 
gezamenlijkheid van het akkoord ook van de kant van de VVD wordt betoond. De VVD benadrukt 
dat zij voor collegiaal opereren is en dat ze ruimte wil geven aan de andere partijen om zich in het 
akkoord te profileren. Maar er is wel sprake van een stemmenverschil van bijna 1000 stemmen. 
Dat moet ook tot uitdrukking komen. Ook GL benadrukt dat niet gesproken moet worden over 
winnaars en verliezers maar dat de coalitie eensgezindheid op basis van een gezamenlijk 
gedragen akkoord, waarin partijen zich terugzien, moet uitstralen. 
GL constateert dat zij flink moet inleveren en verwacht daar nog de nodige reactie op vanuit de 
fractie. Dat betekent dat het inleveren van verkeer alleen te aanvaarden is wanneer de paragraaf 
in het akkoord helder en scherp is. Vraag is of je het HBO moet benoemen als een apart 
onderdeel. Het is niet goed om een schifting te maken binnen het onderwijsaanbod. Ze erkent dat 
het HBO op het snijvlak zit van economie, arbeidsmarkt en onderwijs. Maar door het apart te 
benoemen krijgt het een aparte status. Besloten wordt om HBO niet specifiek niet te benoemen 
maar de lead te leggen bij de wethouder EZ. Die vanuit collegiale verhoudingen goed afstemt met 
de wethouder onderwijs. 
GL bespreekt de uitkomst van het voorlopige akkoord en de portefeuille maandagavond en zal op 
dinsdag de uitkomst melden. 
 
In een eerdere discussie is geopperd om de politieke zwaarte die in het akkoord gegeven wordt 
aan veiligheid ook binnen de wethoudersportefeuilles tot uitdrukking zou moeten komen. Niet om 
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daarmee afstand te nemen van de burgemeester maar om de politieke zwaarte te benadrukken. 
Besloten wordt om hierover met de burgemeester te praten aan het begin van het overleg op 13 
april. Pauli en Eigeman zullen met hem vooroverleg voeren. 

  
3. Raad/pers 

Geen mededelingen 
 

8.   Rondvraag 
      Op 12 april staat op de agenda: 
      Verslag 8 april 
      Portefeuilleverdeling.  
      Concept-akkoord dat op zondag wordt toegezonden 
       


