
Verslag coalitieonderhandelingen 22 maart 2010. 

Aanwezig: 

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

1. Vaststelling/aanvulling agenda 
GL wil bij agendapunt 6 ook bespreking van de inleiding van het akkoord (de bestuursvisie) aan de 
orde stellen. 
 
Besluit: agenda wordt met aanvulling bij agendapunt 6 vastgesteld 

 
2. Openbaarheid/beslotenheid en communicatie tijdens het proces 

Mededeling: de geaccordeerde verslagen van de individuele gesprekken van de 
lijsttrekkers/fractievoorzitters met de informateur zijn, nadat ze al waren verstrekt aan de pers, 
breder openbaar gemaakt door plaatsing op Internet. 
 
Algemene opvatting is dat de onderhandelingsgesprekken niet openbaar moeten zijn. Aan het 
einde van de rit wordt met openbaarmaking van de verslagen inzicht gegeven in het verloop van 
het proces en de inhoudelijke discussie. De verslagen kunnen betrokken worden bij de bespreking 
in de raad van het akkoord. De VVD legt de suggestie voor om ruimte te houden om over een 
bepaald onderwerp met alle 12 fracties te spreken. De andere deelnemers zien zo’n mogelijkheid 
wel maar dat heeft dan meer de vorm van een beleidsdebat en betreft niet een onderdeel van het 
op te stellen akkoord. 
Aan het eind van elk overleg (dus ook vanavond) wordt bekeken of er een mededeling naar buiten 
kan naar raad en media. Voor deze bijeenkomst heeft de heer Van Lith van het BD al aan Pauli 
gevraagd om te mogen vernemen wat is besproken. 
Als de pers te woord wordt gestaan treedt Pauli op als woordvoerder. Andere fracties onthouden 
zich van mededelingen of commentaar in de media. 

 
Besluit:  
niet openbaar; verslagen na afloop openbaar. 
na elke bijeenkomst wordt bekeken of er een mededeling kan/moet worden gedaan en zo ja welke 
naar de raad en de media.  
Woordvoerder B. Pauli 

 
3. Voorzitterschap 

Ingestemd wordt met het technisch voorzitterschap van de heer Swinkels. Uitgangspunt is dat alle 
besprekingen onder zijn leiding plaatsvinden. 

 
4. Delegaties 

Voor de continuïteit en stabiliteit van het onderhandelingsproces is het gewenst dat gedurende het 
gehele proces dezelfde personen aan tafel zitten. Per fractie nemen 2 personen deel aan het 
overleg. Op dit moment wordt uitgegaan van de thans zittende vertegenwoordigers. Er worden 
geen vervangers toegelaten tenzij sprake is van langdurende afwezigheid, bijv. in geval van 
ziekte. Dan kan een verzoek om vervanging voorgelegd worden aan de andere 
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vertegenwoordigers. Wanneer de fracties het gewenst achten kan bij zeer specialistische 
onderwerpen een derde vertegenwoordiger worden toegelaten. 
Delegaties kunnen in de komende dagen nog wijzigen wanneer RB en CDA een besluit hebben 
genomen over de beoogd wethouder en de beoogd fractievoorzitter. 
 
Besluit:  
2 leden per fractie.  
Geen vervanging tenzij bij langdurende afwezigheid. 

 
5. Gespreksverslagen 

Van de gesprekken worden, mede met het oog op de verantwoording achteraf, uitgebreide 
verslagen gemaakt. De verslagen worden vastgesteld in een volgende overleg. Wanneer ter 
voorbereiding op de bespreking van een thema een notitie door een van de fracties wordt 
ingebracht, wordt deze opgenomen in het verslag. 
 
Besluit: 
Uitgebreide verslaglegging 

 
6. Collegeakkoord 

a. 
In een inleiding wordt een bestuursvisie geformuleerd. De inleiding van het afgelopen 
collegeprogramma is daarvoor een basis.  
 
b. 
De vraag ligt voor of gewerkt wordt naar een collegeprogramma of een coalitieakkoord. En of kan 
worden voortgebouwd op het programma Ruimte voor de kracht van de stad zoals in enkele 
gesprekken met de informateur is gesuggereerd.  
De PvdA stelt voor om te komen tot een coalitieakkoord dat gesloten wordt tussen 5 fracties. Dat 
akkoord moet vervolgens onderschreven worden door de wethouders. Het is de basis voor hun 
handelen. Aan de ene kant is het dan een akkoord op hoofdlijnen. Maar op sommige dossiers is 
het akkoord uitgewerkt in scherpe afspraken. Het college werkt het akkoord verder uit in de 
jaarlijkse programmabegroting. Het huidige programma kan daarvoor een basis zijn.  
De VVD kan zich vinden in het voorstel van een coalitieakkoord.Het college is op de hoofdlijnen 
gebonden maar heeft zelf daarnaast eigenstandige bestuursbevoegdheid en kan vanuit die positie 
voorstellen doen aan de raad die niet in het akkoord zijn opgenomen. Belangrijk voor de VVD is 
wel dat alle vijf de partijen zich evenredig en volwaardig moeten kunnen terugvinden in het 
akkoord. Dat vraagt mogelijk andere accenten. De grondtoon van het huidige akkoord moet wel 
meer aansluiten bij de tijdgeest van nu. De VVD opteert ook niet voor een dichtgetimmerd akkoord 
maar wil ruimte laten voor de raad. 
Het CDA wijst er op dat dat in procedurele zin betekent dat de raad zich eerst uitspreekt over het 
akkoord en dat pas daarna de wethouders worden voorgedragen en benoemd, die dan al vooraf 
hebben aangegeven het akkoord te zullen uitvoeren. 

 
GL miste in het huidige programma een visie van het college op de relatie met de raad. Door 
andere fracties wordt gesteld dat, wanneer het een coalitieakkoord is, het niet logisch dat daarin 
iets staat van de relatie college-raad. Dat zou tot uitdrukking moeten komen in een reactie van het 
college.  
Van de zijde van RB wordt opgemerkt dat op zich de inleiding zodanig algemeen was dat dat geen 
discussie opleverde. Maar de bij de uitwerking daarvan in de thema’s heeft RB destijds wel 
kanttekeningen gezet. Zij heeft destijds het programma gespiegeld aan haar eigen 
partijprogramma. Kijkend naar nu betekent dat wel dat RB een aantal accenten anders zou willen 
leggen, bijv. bij de lasten voor de burger en hoe het aspect “ontmoeting” gestalte te geven in 
buurten en wijken. 

  ‐ 2 ‐



Algemene opvatting is dat gekomen moet worden tot een akkoord op hoofdlijnen. 
 
Besluit: 
Er wordt gewerkt aan een coalitieakkoord op hoofdlijnen dat wordt afgesloten tussen de vijf 
partijen 
Het huidige collegeprogramma kan als uitgangspunt dienen voor het nieuwe akkoord maar wel 
met aanpassing van de grondtoon.  
 
c. 
De informateur heeft al een aantal thema’s/onderwerpen genoemd in zijn advies die op een of 
andere wijze aan de orde moeten komen in de onderhandelingen en waarover dan heldere 
afspraken moeten worden gemaakt. Alle fracties beschouwen deze als zware dossiers waarop 
met elkaar gezocht moet worden naar de verbinding.  
Algemeen is de opvatting dat deze dossiers lopende de gesprekken bij de verschillende 
hoofdthema’s aan bod moeten komen en zeker niet doorgeschoven moeten worden naar het 
einde.  
GL zou voor het akkoord willen kiezen voor een thematische benadering. Bij de vorige 
onderhandelingen is gekozen voor een aanpak waarbij eerst open werd gesproken over een 
thema. Vervolgens werd dat door een van de fracties uitgewerkt in een concepttekst voor het 
akkoord. Die tekst werd om commentaar voorgelegd. De secretaris van het overleg voegt 
vervolgens alles redactioneel samen. Het CDA vraagt er voor te waken dat het akkoord straks niet 
bestaat uit door de wethouders aangeleverde teksten. Het moet een akkoord van de fracties zijn. 
Dit wordt door de anderen onderschreven. Maar omdat de teksten moeten worden geaccordeerd 
door het totale overleg is dat risico klein. 
Ingestemd met de ook de vorige keer gehanteerde werkwijze en de thematische benadering. 
Binnen die thema’s kunnen dan meer concrete onderwerpen aan de orde worden gesteld. 
Gezamenlijk wordt vervolgens bekeken of deze ook in het definitieve akkoord worden opgenomen. 
De toon van de thema’s sluit aan bij de toon van de gekozen bestuursvisie uit de inleiding. 

  
7. Portefeuilleverdeling 

Algemene opvatting is dat de portefeuilleverdeling onderdeel is van het politieke proces maar dat 
het wel gewenst is ook dan te blijven kijken naar een inhoudelijke samenhang. Onderkend wordt 
dat op bepaalde beleidsterreinen in de afgelopen periode sprake was van versnippering en dat 
wethouders door de samenstelling soms wel in drie raadscommissies moesten acteren. 
Uitgangspunt is dat, met in acht name van de politiek afwegingen die het eindresultaat bepalen,  
gewerkt wordt naar volwaardige, evenwichtig samengestelde en samenhangende portefeuilles. 
Besloten wordt om niet pas aan het einde van de rit te praten over mogelijke portefeuilles. 
 
Besluit: lopende het proces een mogelijke portefeuilleverdeling aan de orde laten komen. 

 
8. Ingekomen stukken 

De secretaris heeft een set gemaakt van alle stukken die zijn binnengekomen voor het 
coalitieoverleg. Alle daarin opgenomen documenten zijn na afloop van de besprekingen openbaar. 

 
9. Vergaderschema 

 
24 maart   9.00 tot 12.00 
29 maart   14.30 tot 18.00 
30 maart   12.30 tot 15.00 (met lunch) 
1 april   19.00 tot 22.00 
2 april   9.00 tot 11.30 (reservedag) 
6 april   9.30 tot 12.00 
8 april   15.00 tot 18.00 
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12 april   9.00 tot 12.00 
13 april   13.00 tot ? 
 
Dit schema is er op gericht dat direct na 13 april de fracties/ledenvergadering de uitkomsten 
bespreken en fiatteren. Zo mogelijk is er dan op 16 april openbaarmaking. Met de griffie wordt 
bekeken wanneer de raad in dit schema aan bod kan komen. De termijn wordt mede bepaald door 
de tijd die nodig is voor de screening van nieuwe kandidaat wethouders. 
 

10   Inleiding coalitieakkoord. 

In de inleiding wordt de visie op het bestuur van de stad voor de komende vier jaar beschreven. 
Besloten wordt vanavond daarover eerst in opiniërende zin te spreken omdat de meeste fracties 
daarover nog niet diepgaand gesproken hebben.  

GL legt desgevraagd een aantal algemene noties neer die zouden kunnen dienen als bouwstenen 
voor de inleiding. Zij vindt dat de economische crisis en klimaatcrisis niet gezien moeten worden 
als bedreiging maar kansen bieden voor innovatie op het gebied van economie, duurzaamheid (in 
brede zin) en participatie. De komende jaren moeten worden benut om te worden tot een sterk 
innoverende overheid. Dat betekent dat niet gedacht wordt vanuit een puur financiële kijk op de rol 
en taken van de overheid maar op wat de overheid moet zijn. In de visie van GL is geen sprake 
van een ongebreidelde overheid, maar wel een overheid die ondersteunt en een beroep doet op 
de krachten in de stad, meer nog dan tot heden is gedaan. Als gekeken wordt naar de economie 
dan zou niet gezocht moeten worden naar de traditionele paden om de banenmotor weer op gang 
te brengen maar moet gezocht worden naar nieuwe werkgelegenheid, juist op het vlak van 
duurzaamheid. Doel moet zijn om met slimme vormen van werk zo min mogelijk mensen aan de 
kant te laten staan. Van de Bosschenaar wordt gevraagd dat hij meedoet; en dat is niet 
vrijblijvend. Creatief/innovatief denken betekent ook het op inhoud zoeken naar nieuwe 
verbindingen, bijv. economie en onderwijs, verkeer en milieu. Een andere overheid betekent ook 
meer uitvoering overlaten aan het veld, de professionals en bedrijven, minder control vanuit de 
overheid en meer vertrouwen op de burger. De overheid moet minder reguleren en meer 
stimuleren, initiëren, activeren. Dat wil dus ook zeggen dat de overheid niet overneemt (geen 
betuttelende overheid). Bijv. het vraagstuk van de onveilige brandgangen is op de eerste plaat een 
zaak van de bewoners zelf met woningcorporatie of buurt. De overheid moet dat niet 
overnemen/omarmen maar kan wel kijken waar ze kan faciliteren. Daarbij past ook een houding 
van de overheid (ambtenaren) waarbij mee gezocht wordt naar wat wel kan. Bij zo’n rol en 
houding van de overheid kan het ambtelijk apparaat kleiner worden. Dat heeft consequenties voor 
de wijze waarop we nu tegen vraagstukken aankijken en instrumenten inzetten, bijv. in het kader 
van het armoedebeleid. 

De VVD geeft aan dat zij ook inzet op een goed armoedebeleid maar het huidige beleid moet wel 
geplaatst worden in deze tijd. Het sociaal-economisch beleid moet in een ander licht worden 
bezien. Het is zaak om vooruit te kijken. Na de crisis hebben we weer iedereen hard nodig om de 
economie draaiende te houden. Dat betekent dat we als overheid perspectief moeten bieden, met 
name op inkomen uit werk. Dat is de basis voor een menswaardig bestaan.In de visie van de VVD 
gaan we naar een kleine, klantgerichte overheid met een ja, mits in plaats van een neen, tenzij 
houding. Bij een kleine activerende overheid staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger 
centraal. De VVD is vanuit principe voor een kleine overheid, dus niet alleen als een gevolg van 
minder middelen. 

De VVD constateert ook dat in de afgelopen periode geld versnipperd wordt ingezet. Dat is niet 
effectief. De VVD ziet op verschillende overheidslagen elkaar overlappende subsidies. We moeten 
als lokale overheid niet acteren als andere overheden dat ook al doen. Ook moet in het algemeen 
gekeken worden naar de effectiviteit van subsidies in verhouding tot de door de overheid te maken 
kosten (bijvoorbeeld maatregelen waarvan 50% van het budget in de uitvoering zit). De VVD vindt 
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ook dat bij een bescheiden overheid de vraagstelling hoort of je koploper wilt zijn (bijv. op het 
gebied van klimaatbeleid) of een alerte volger, die pakt wat goed is.  

Voor het CDA zijn sleutelwoorden: participatie, perspectief, veiligheid en solidariteit. Ook 
duurzaamheid is een sleutelbegrip waarbij het CDA niet alleen denkt aan groen maar ook in de 
sfeer van economie (werk) en in sociale verbanden. Het CDA is voor een terugtredende overheid. 
Dat wil niet meteen zeggen “een kleine overheid”, maar wel slagvaardig en gericht op de 
uitvoering van kerntaken. Op sommige terreinen kan dat met minder mensen maar op andere 
terreinen, bijv. veiligheid, is er een roep om meer aanwezigheid van de overheid. Perspectief 
bieden betekent ook invulling geven aan onze verantwoordelijkheid voor de volgende generatie 
door een zorgvuldig financieel beleid. 

GL vraagt wel, bij een discussie over een kleinere overheid, aandacht voor de historie. 
Vergunningen zien altijd met een bepaalde reden ontstaan. En dat geldt ook voor de taken die we 
nu uitvoeren. Daar liggen wensen en besluiten van de politiek onder. 

De PvdA wijst er op dat besturen in het concept van een terughoudende overheid ook een andere 
opstelling van coalitie en raad vraagt. Besturen vanuit de principes van faciliteren, activeren, 
stimuleren en loslaten vraagt een grote politieke discipline. Niet meer reageren op elke vraag om 
geld en als het een keer mis gaat niet direct reageren met meer control of vergunningen. En soms 
betekent dat ook dat je een subsidie geeft zonder uitgebreide verantwoording achteraf. De PvdA 
kan zich goed vinden in een positie waarbij de overheid een stap terug zet en zo ruimte creëert 
voor anderen. Je laat meer over aan de maatschappelijke krachten. Dat kan er toe leiden dat de 
ambtelijke organisatie kleiner wordt. Voor de VVD is zo´n organisatie a priori kleiner. De PvdA wil 
er wel voor waken dat bij zo´n overheid burgers die het minder gemakkelijk hebben en minder 
zelfredzaam zijn geen antwoord meer krijgen op hun hulpvraag. Het blijkt dat voor veel burgers het 
perspectief nog steeds ligt in de inzet van maatregelen als schuldsanering en gebruik van 
bijzondere bijstand om überhaupt te kunnen meedoen. Dat perspectief mag voor die mensen niet 
verloren gaan. GL vindt dat dan wel de moed opgevat moet worden om de bestaande 
maatregelen en vanzelfsprekendheden onder de loep te houden. Het bieden van een vangnet 
staat centraal, maar er moet wel gezocht worden naar maatregelen die een optimaal rendement 
voor de burger tegen zo laag mogelijke kosten opleveren. Dat kan betekenen dat bestaande 
instrumenten in het kader van het armoedebeleid kunnen vervallen. 

RB merkt op dat in de verkiezingsdebatten door alle partijen is aangegeven dat het ambtelijk 
apparaat kleiner moet worden. Maar dat betekent dan  wel een andere overheid met een andere 
manier van werken. RB pleit er voor om de regie in handen te houden en van daaruit anderen te 
stimuleren, te faciliteren en ook in de uitvoering los te laten. 

De PvdA wijst er op dat de samenleving de overheid vaak op twee manieren benaderd. Er is 
sprake van verharding, discriminatie en ongewild aan de kant staan. Aan de ene kant wordt van 
de overheid gevraagd dat ze terugtreedt maar aan de andere kant wordt soms op dezelfde 
terreinen van de overheid gevraagd dat ze optreedt.  

Algemeen kan geconcludeerd worden dat sprake moet zijn van een andere, andersgerichte en 
effectieve overheid en dat de overheid in een veranderd tijdsgewricht mee moet veranderen. De 
begrippen participatie, perspectief, duurzaamheid en solidariteit komen daarin terug. De overheid 
moet niet de verantwoordelijkheid van de burgers overnemen maar hen aanspreken op hun 
bijdrage aan de samenleving en het samenleven. Daarbinnen hebben de burgers hun eigen 
verantwoordelijkheid. In de samenleving zit heel veel eigen kracht. Die moet de ruimte krijgen. De 
overheid moet uitdagen, stimuleren, activeren en faciliteren. Als de samenleving die ruimte oppakt 
kan de overheid ook loslaten of een stapje terug doen. Dat werkt vervolgens door in een kleinere 
overheid. 
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Besluit: 

GL maakt een voorzet voor de inleiding op basis van de opiniërende discussie. Elke fractie 
benoemt voor het volgende overleg 5 onderwerp/thema’s die in het collegeakkoord uitgewerkt 
zouden moeten worden. Vervolgens wordt aan de hand van de inleiding en aangedragen thema’s 
bekeken welke opgenomen worden. 

 

11.  Informatie naar buiten. 

Pauli zal Van Lith bellen met de volgende mededelingen. Die mededelingen zullen ook op 
Internet worden geplaatst. 

“Vanavond werd de eerste bespreking gehouden van VVD, GroenLinks, PvdA, CDA en 
Rosmalens Belang om te komen tot een coalitieakkoord en  nieuw college. Het gesprek verliep in 
een goede en open sfeer. Elke fractie was vertegenwoordigd met twee fractieleden. De 
bijeenkomst stond onder leiding van een onafhankelijk technisch voorzitter, de heer Gerrit Jan 
Swinkels. Er zijn procedurele afspraken gemaakt en er is opiniërend gesproken over de toon van 
het akkoord. 

Bij aanvang van de besprekingen is besloten om de coalitieonderhandelingen niet in het openbaar 
te houden. Achteraf wordt verantwoording afgelegd van het proces door openbaarmaking van alle 
verslagen. Om die reden is afgesproken dat er van elke bijeenkomst een uitgebreid verslag wordt 
gemaakt. 

Er wordt gewerkt aan het schrijven van een coalitieakkoord dat gesloten wordt tussen de 5 
fracties. Het akkoord is vervolgens de basis voor het handelen van het nieuwe college.  

Alles is er op gericht om half april het akkoord gereed te hebben, zodat de raad nog voor het 
meireces het akkoord kan bespreken en de wethouders kan benoemen. Hiervoor is voor de 
komende weken een intensief vergaderschema vastgesteld. De volgende bijeenkomst is 
woensdag 24 maart. Aan het eind van elke bespreking wordt bekeken of er aanleiding is voor een 
mededeling aan de raad en media.” 

 

 

 


