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1.   Portefeuilleverdeling 

In vervolg op het overleg van 12 april is de burgemeester uitgenodigd om met de partijen van 
gedachten te wisselen over een zwaardere verankering van het thema veiligheid binnen het 
college. Veiligheid heeft in het akkoord een zwaar accent gekregen. In  een vooroverleg tussen 
Pauli, Eigeman en de burgemeester is al een aanzet gegeven. Pauli geeft aan dat de coalitie gaat 
voor verbetering van de veiligheidsindex, zichtbare verbeteringen in de wijken en preventieve 
aanpak zoals bijv. in Hambaken. De coalitie zoekt evenwicht in perspectief, preventie en 
repressie. De burgemeester geeft aan dat hij het fijn vindt dat veiligheid in het akkoord zo’n hoge 
prioriteit heeft. Hij is benieuwd om straks aan de hand van het definitieve concept te lezen waar 
dan inhoudelijk aan wordt gedacht. Het zwaardere accent kan tot uitdrukking komen in budget 
maar ook in aansturing. Hij is er blij mee dat binnen de coalitie gedachten leven om wethouder 
Eigeman hierin een rol te geven. Het is uiteraard zaak om goed af te spreken wie wat doet. 
Onvervreembaar is de positie van de burgemeester als hoofd van politie (repressieve kant), zijn rol 
in de handhaving van de openbare orde en alle thema’s waarmee de afdeling OOV is belast. Maar 
daarnaast zijn heel veel beleidsterreinen betrokken bij het thema veiligheid. Bij de inrichting en 
onderhoud van de openbare ruimte geldt het adagium schoon, heel en veilig. Gevoelens van 
onveiligheid doen zich ook meestal voor op wijkniveau. Hij vindt het een goede zaak om daar de 
regie op te versterken en zou daarom willen spreken van de coördinator schone en veilige wijken. 
Daar past dan zijn inziens heel goed de bestuurlijke aansturing van het 19-punten plan van de 
Hambaken bij, dat in de afgelopen periode is aangestuurd door weth. Snijders. Waar ook zichtbaar 
resultaat wordt bereikt. Samenvattend: 
Fijn dat prioriteit ligt op veiligheid 
Goed om daar met zijn tweeën sturing aan te geven 
En dat, zie Hambaken, blijkt te leiden tot resultaat. 
 
De partijen spreken hun waardering uit voor het feit dat de burgemeester de politieke prioriteit 
mede onderschrijft en dat hij het een goede zaak vindt om veiligheid nog meer bestuurlijk te 
verankeren. Het CDA geeft aan dat ’s-Hertogenbosch al een sterke stad is. Dat de beoogde 
bestuursstijl is gericht op loslaten maar dat de coalitie juist op dit thema de regie strak wil 
vasthouden. VVD en RB onderschrijven de wens van meer kracht op de regie om zo de politieke 
ambitie van de coalitie op dit onderwerp waar te kunnen maken.  
Als het gaat om budget spreken de partijen uit dat duidelijk mag zijn dat vanuit de context van het 
akkoord gekeken wordt of hier extra geld voor vrijgespeeld kan worden. Maar tegelijkertijd is het 
ook legitiem om te kijken naar het effect van de nu ingezette gelden. In het akkoord wordt bij geen 
enkel programmapunt een financiële vertaling gegeven. Het zou dus niet passen om dat bij 
veiligheid wel te doen. Conclusie is dat binnen de coalitie breed de bereidheid bestaat om straks 
bij de begroting te kijken of hiervoor nieuwe budgetten zijn aan te wijzen. 
 
De burgemeester verlaat de bijeenkomst.  
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De voorzitter geeft het woord aan GL om te rapporteren uit het fractieberaad van voorgaande 
avond. GL meldt dat het resultaat niet met gejuich is ontvangen. De fractie is terughoudend en 
boos. De sfeer is dat de helft van de fractie nog het feest van de overwinning viert en de andere 
helft de overwinning al weer heeft weggegeven. Vanuit de verwachting dat aanstaande donderdag 
in de ledenvergadering in alle heftigheid eenzelfde reactie te verwachten is, is de delegatie van GL 
gedwongen om een terugtrekkende beweging te maken ten opzichte van het bereikte voorlopige 
akkoord. Het probleem spitst zich primair toe op de portefeuille maar in relatie daarmee ook op de 
inhoud en dan met name het onderdeel mobiliteit. RB en VVD stellen de vraag in hoeverre er het 
risico is dat, als er vandaag door andere partijen wordt bewogen, de ledenvergadering ook nog 
eens een terugtrekkende beweging verwacht. In zo’n geval is het dan misschien beter om te 
wachten tot vrijdag en dan te bezien of er een akkoord is. PvdA wil met GL zoeken naar een 
uitweg om daarmee te voorkomen dat de afdeling het akkoord zeker afwijst. GL verwacht dat als 
de fractie meegaat met een gewijzigd akkoord de afdeling te overtuigen is. Een deel van het 
probleem is op te lossen door in de tekst meer borging op te nemen op het gebied van verkeer. Nu 
is het signaal van de fractie dat er teveel wordt ingeleverd. En dat daar meer voor terug moeten 
komen dan nu is bereikt. In de optiek van GL is er een verschil tussen wie en vanuit welke kleur 
het akkoord wordt uitgevoerd. De VVD hoort hierin een negatief oordeel vooraf over de beoogde 
portefeuillehouder verkeer. GL stelt dat dit niet zo bedoeld is. Maar zij stelt wel nadrukkelijk aan de 
orde is  dat zij nog niet het gevoel heeft dat bij de VVD sprake is van een houding dat het onze 
coalitie is. GL wil niet in een situatie komen dat zij in de komende periode steeds op cruciale 
momenten moet vragen hoe het met de eenheid zit. GL vraagt de VVD om de problematiek te 
benaderen vanuit een coalitiedenken. VVD vindt dat de zaak wordt omgedraaid. En dat zij met 
name bij de tekst van het akkoord heel nadrukkelijk heeft gezocht naar een gezamenlijk gedragen 
ambitie. VVD wil duidelijkheid of het niet gaat om een claim voor de portefeuille. Zij wil niet in de 
situatie komen dat, wanneer de tekst naar de wens van GL is aangepast, vervolgens ook nog de 
portefeuilleverdeling aan de orde is. GL geeft aan dat het niet om het terughalen van de 
portefeuille gaat maar om de borging van het beleid door deze coalitie. Zij stelt een tekstwijziging 
voor op het voorliggende concept. Zij wil die zinnen die de indruk wekken dat afgeweken wordt 
van de visie uit de koersnota Hoofdinfrastructuur schrappen. De VVD wil GL ter wille zijn maar is 
bang dat een gewijzigde tekst niet geaccepteerd wordt door haar achterban. GL benadrukt dat ook 
voor haar in de uitvoering van de visie de economische belangen een rol spelen. Maar de 
koersnota is er bijv. op gericht om het gebruik van de auto in de binnenstad te ontmoedigen door 
volwaardige aantrekkelijkere alternatieven. Als nu geschreven wordt dat het beleid personen in 
staat stelt om zelf het gewenste vervoersmiddel te kiezen geeft dat een ander beeld. Andere 
partijen erkennen dat die zin die indruk onbedoeld kan opleveren. Besloten wordt de zin te 
schrappen. Ook wordt besloten om de regels die kunnen worden uitgelegd als een “ja, maar” te 
laten vervallen. Onder herhaling dat bij de afweging van maatregelen alle belangen worden 
meegewogen. De VVD wil dat in de uitvoering een oplossing gevonden wordt voor de ergernissen 
die worden ervaren door de ondernemers zoals lange wachtrijen voor de Wolvenhoek, omzetten 
openbaar parkeren in belanghebbende parkeren. De middenstand heeft het gevoel dat 
maatregelen worden opgedrongen. Door hen wordt de koersnota soms als plagend ervaren. In die 
zin wil de VVD het openbaar parkeren in de Josephstraat niet opheffen voordat de parkeergarage 
aan de Hekellaan is gerealiseerd. GL vraagt een onderscheid te maken tussen angst voor wat er 
gebeurt en wat er daadwerkelijk gebeurt. 
Na deze discussie wordt ingestemd met de door GL voorgestelde wijzigingen in de hoofdtekst van 
de paragraaf. GL heeft de activiteiten anders geordend. In het 3e gedachtenstreepje wordt 
ingevoegd dat gekeken wordt naar mogelijkheden van ultrakort parkeren in de binnenstad. Als het 
gaat om de bezoekers van binnenstadbewoners in de avond wil GL het parkeren op straat daar 
niet verbieden maar waarom zouden we die bezoekers niet meer verleiden om te parkeren op bijv. 
het Vonk en Vlamterrein. 
Alle partijen stemmen in met de herziene paragraaf. GL legt dit als onderdeel van het totale 
akkoord voor aan de afdeling. 
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Met betrekking tot de Hambaken wordt aanbevolen dat binnen het college Eigeman vanuit zijn 
coördinatorschap schone en veilige wijken dit project verder gaat trekken. Ook moet in het college 
stilgestaan worden bij de positie van projectwethouders in relatie tot het beginsel van collegialiteit 
en de ondersteuning van projectwethouders. Het verschil tussen een projectwethouder en een 
coördinator is dat het bij het eerste gaat om een in tijd en omvang afgebakende klus en dat het bij 
het coördinatorschap gaat om reguliere processturing op bestuurlijk niveau.  
 
RB stelt de plaats van Grondbeleid bij financiën alsnog ter discussie. Zij vindt bij nader inzien dat 
het een zwaardere binding heeft met RO. De PvdA onderschrijft dat van het feit dat het in een 
hand zat de portefeuillehouder in de afgelopen periode veel profijt heeft gehad. De VVD stemt in 
met de overgang onder de afspraak dat over de financiële positie van het grondbedrijf intensief 
overleg plaatsvindt met de wethouder Financiën. Besloten wordt om naast de coördinator schone 
en veilige wijken ook te spreken over een coördinator Ondernemerszaken (weth. Pauli). 
 
De verdeling tussen welzijn en zorg wordt vastgesteld op basis van een door de secretaris 
opgestelde en uitgereikt notitie. Gesproken wordt over welzijn/participatie bij de PvdA-wethouder 
en welzijn/zorg bij de RB-wethouder. Inburgering en educatie wordt ondergebracht bij de 
portefeuille SoZaWe. De omschrijving “toeleiding naar de arbeidsmarkt” bij de wethouder J&O 
wordt gewijzigd in “aansluiting op de arbeidsmarkt”.  
 
Met deze wijzigingen is de portefeuilleverdeling definitief. 
 

2. Concepttekst 
Eerste bespreking van de integrale tekst. Algemeen: kan korter; passages nog dubbel, RO en 
sport moeten nog toegevoegd, attentie voor overdreven verwachtingen in relatie tot ombuigingen. 
 
De tekst wordt paginagewijs doorgenomen en aangepast. De secretaris redigeert ten behoeve van 
een bespreking van het aangepaste concept op donderdag 14 april. CDA en PvdA leveren 
gezamenlijk een paragraaf over sport.  
 
Inhoudelijke discussie wordt gevoerd rondom het project Bezoekerscentrum.Het CDA hecht er aan 
dat nu al wordt uitgesproken dat voor dit project door de gemeente 3 miljoen wordt gevoteerd. De 
PvdA is vanuit inhoudelijke, conceptuele, ruimtelijke en financiële redenen niet bereid om die 
uitspraak te doen. De andere partijen zijn bereid om mee te bewegen. Uiteindelijk vinden partijen 
zich op een afspraak dat het college de ruimte krijgt om, eventueel met een gemeentegarantie, de 
mogelijkheid van cofinanciering verder te onderzoeken maar dat een definitief ja van de raad 
wordt gevraagd op basis van het totale concept (concept, inpassing, architectuur, archeologie) en 
de realisering van co-financiering. 
 
Besloten wordt om het plan van Lubbers voor de Parade niet uit te voeren maar te komen tot een 
sobere herinrichting met gebruik van bestaande materialen en respect voor het bestaande groen. 
 

3. Raad/pers 
Geen mededelingen 
 

4. Rondvraag 
Eigeman spreekt uit dat hij, na een stroef begin, gelet op de bespreking  van het concept het volle 
vertrouwen heeft dat er een gedragen akkoord tot stand komt. 


