
[1] 

 

Verslag coalitieonderhandelingen 24 maart 2010. 

Aanwezig: 

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

De heer Wagemakers meldt dat de heer Van Beers verhinderd is. Wat betreft de publicatie van 
heden in het Brabants Dagblad zegt hij dat de inhoud daarvan is achterhaald na het advies van de 
informateur. Het CDA neemt volwaardig en zonder voorbehoud deel aan de besprekingen over 
een akkoord. 
 
Er is een brief ingekomen van JB500. De brief wordt uitgereikt. 
 
Het concept-verslag van 22 maart wordt uitgereikt. Vaststelling in de volgende vergadering (29 
maart). Desgewenst kunnen vooraf al via mail gewenste wijzigingen worden doorgegeven aan de 
secretaris. Op 29 maart wordt dan beslist over verwerking daarvan. 

 
2. Inventarisatie thema’s 

De vijf partijen benoemen de thema’s die ze terug willen zien in het akkoord. 
 
RB: 
- Samenwerken. 

De samenwerking binnen het wijkgericht werken (bewoners, professionals, gemeente) biedt 
kansen voor vergroten leefbaarheid in brede zin: veiligheid, volksgezondheid en 
volkshuisvesting. 

- Bruggen slaan en vrijwilligers 
Verenigingen als bindmiddel: voorzien in ontspanning, zinvolle invulling van de vrije tijd maar 
kunnen ook een brug vormen naar andere maatschappelijke terreinen zoals kinderopvang, 
jeugdhulpverlening, participatie van mensen met beperking. Vrijwilligers zijn de motor van het 
verenigingsleven. Gemeente moet faciliteren, zowel op verenigings- als vrijwilligersniveau. 

- Solidariteit 
Hebben van werk is belangrijk voor voorkomen en bestrijden armoede. Jeugdwerkloosheid 
moet worden aangepakt (bestrijden schoolverzuim, bieden stageplaatsen en halen 
startkwalificatie). Een actief sociaal beleid voor wie niet kan werken of is aangewezen op een 
minimale ouderdomsuitkering door handhaving 110% norm. 

- Reguleren 
Overlaten/initieren is uitgangspunt. Reguleren op gebieden die ons daartoe door de overheid 
zijn opgelegd: selectieve rol. 

 
      VVD: 

- Veiligheid 
Tweeledig: verhoging van het veiligheidsgevoelen, bijv. in eigen woonomgeving en daarnaast 
aanpak (jeugd)criminaliteit en vermogenscriminaliteit. Op dat terrein werken met harde 
meetbare doelen. 
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- Economie 
Actiever acquisitiebeleid 
Werken aan volledige werkgelegenheid. Over 10 jaar is er een tekort op de arbeidsmarkt.  
Versterken regionale economie door samenwerken op regionaal niveau 
Internationale samenwerking 

- Bereikbaarheid 
De VVD staat nog steeds achter de door de raad geformuleerde doelen maar constateert dat 
de planning en het proces zorgvuldiger moeten 

- Kleine klantvriendelijke organisatie 
Minder reguleren, Ja, mits houding 
Idee om wethouder EZ het mandaat te geven inzake ondernemingszaken. Daardoor beter en 
sneller inspelen op de vragen van de ondernemer. Nu worden vaak vanuit een te 
bureaucratische opstelling vergunningen geblokkeerd. 

- Betaalbaar 
Op zich is de VVD tevreden met het huidige financiële beleid. Maar er moet scherper gekeken 
worden naar de lastendruk bij burgers en bedrijven. 
Ambities moeten meer afgestemd worden op de beschikbare middelen. 

 
      PvdA: 

- Bestuursstijl 
Idee uitdagende overheid verder ontwikkelen; 
Rol raad, college en inwoners; wijkgericht werken continueren 
Betrouwbare overheid 

- Sociaal (economisch) duurzame toekomst 
Mensen kunnen laten werken aan een persoonlijk perspectief op een voor hen haalbare en zo 
hoog mogelijke participatie.  
Efficiënte armoedebestrijding (geen stap terug) via o.a. schuldhulpverlening en WMO. 

- Duurzame volkshuisvesting. 
De crisis heeft gevolgen voor de woningbouw. Daarnaast zijn er wettelijke veranderingen en 
Europese richtlijnen die de realisering van de gemaakte afspraken met de corporaties moeilijk 
maken. De investeringscapaciteit van corporaties loopt terug en daarmee komt bouwen voor 
de onderkant van de woonmarkt onder druk. Het gaat er om de kwaliteit te handhaven. 

- Aangename en veilige buurten 
Schoon en heel, mede als middel voor verhoging veiligheidsgevoel 
Attentie voor gebieden die dreigen aandachtsgebied te worden (voorkomen) 
Cultuur en sport in de wijken. 

- Culturele kwaliteit 
Gewonnen kwaliteit instandhouden. 

 
      CDA 
      Boven alles staat het thema “verbinden”. 

- Sociale structuur 
Inschakelen maatschappelijk middenveld; benutten organisatievermogen (zilveren kracht) 
Oriëntatie op de wijken en de samenhang daarbinnen 
Overlaten/participeren 

- Veiligheid 
Verantwoordelijkheid en regisseur 

- Milieu/duurzaamheid/innovatief 
Meetbaar maken van doelen/maatregelen 

- Organisatie en financiën 
Sober, effectief, efficiënt, dereguleren. 
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- Economie 
Zoeken naar vernieuwing. 

 
      GL: 

- Green deal 
Verduurzaming economie en samenleving 

- De groene stad 
Groene buurten maar ook terugdringen CO2-uitstoot 

- Jeugd en onderwijs 
Jeugdbeleid 
VMBO 
Culturele voorziening voor jongeren 

- Sociale cohesie 
Armoedebeleid 
Tolerante stad 

- Mobiliteit in breed perspectief 
 
Geconcludeerd wordt dat thema’s elkaar overlappen of samenhangen. Samenwerken (RB), 
sociaal-economische duurzame toekomst (PvdA), sociale cohesie (GL), sociale structuur (CDA) 
en burgerschapszin (VVD) hebben inhoudelijke raakvlakken. Ook veiligheid, waarbij het gaat om 
alledaagse veiligheid in de directe woonomgeving en om criminaliteitsbestrijding worden ook door 
past binnen de door partijen genoemde thema’s. Bereikbaarheid (VVD) en mobiliteit (GL) liggen in 
elkaars verlengde. Besloten wordt om aan de hand van de aangeleverde thema’s te komen tot 
een soort inhoudsopgave van het coalitieakkoord. Ook wordt benoemd welke fractie bij welk 
thema (en wanneer) een voorzet zal maken ter bespreking. De door de informateur benoemde 
concrete bespreekpunten worden ingebouwd in de in te brengen teksten.  
 
Bestuursvisie 
 
Bestuursstijl en organisatie       VVD (29 maart) 
 
Economie         CDA 
(waarin arbeidsmarkt) 
 
Sociale kwaliteit 
- Verbinden/samenwerken/sociale cohesie/sociale verbanden  RB  (29 maart) 
- Veiligheid        GL 
- Jeugd en onderwijs       PvdA 
- Cultuur (Theater aan de Parade)      PvdA 
- Solidariteit (waarin hostelproblematiek)     RB 

(Later nog bezien of hostels hier hoort of bij wonen) 
 
      Fysieke kwaliteit 

- Bereikbaarheid en mobiliteit      VVD 
- Wonen en woonomgeving (kwal. Openbare ruimte)   PvdA 
- Milieu/duurzaamheid/openbare ruimte (groen)      GL 
 
Financien/betaalbaarheid       CDA 
(spelregels ombuigingen) 

 
      Besluit: inhoudsopgave op hoofdlijnen van het akkoord wordt vastgelegd. 
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3. Inleiding 

GL heeft een voorzet aangeleverd voor de bestuursvisie met als werktitel “Uitdagende gemeente”. 
De tekst is gebaseerd op de discussie van 22 maart en op de door de partijen in het bilaterale 
gesprek met de informateur gedane uitspraken. 
 
Er wordt waardering uitgesproken voor de aanleversnelheid en de inhoud van de voorzet. Maar 
ook worden kanttekeningen geplaatst bij de gekozen toon, inzet en thema’s. 
De VVD vindt dat in de tekst de gemeente/overheid teveel centraal wordt gezet in plaats van de 
burgers. Terwijl juist de toon moet zijn van een terugtredende overheid die kansen creëert voor de 
bewoners c.a. Ook vindt de VVD dat in de trits mens, milieu en economie milieu een te dominante 
plaats krijgt. De VVD staat voor een groen milieu maar de komende tijd zal vooral ingezet moeten 
worden op versterking van de economie. Maatregelen ter verbetering van het milieu moeten meer 
beoordeeld worden op rendement en op realistische verwachtingen. Niet nu maatregelen inzetten 
waarvan al bekend is dat die over een paar jaar achterhaald zijn. De VVD vindt het niet nodig om 
op dit terrein voorop de te lopen. Zij ziet meer in een alerte volger die bewezen technologie inzet. 
De gebruikte termen voor de organisatie “ja en ..” tegenover “ja maar..” moet in de visie van de 
VVD zijn “ja, mits” in plaats van “neen, tenzij.  
Wat betreft de titel zou de VVD daar liever “dynamische” gemeente zien. Met als ondertitel: 
werken aan een veilige en economisch sterke en duurzame stad. 
 
RB vindt het sympathiek dat gesproken wordt over het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch en 
Rosmalen maar vindt dat in deze tijd niet meer nodig. RB deelt de mening van de VVD als het 
gaat over de toon. De nadruk lijkt nu meer te liggen op milieu dan op de economische dynamiek. 
De zwaartepunten –eigenlijk de ambities- zijn in de visie van RB te scherp gezet. Er moet meer 
gekeken worden naar de haalbaarheid ook in financiële zin. Koploper zou beter kunnen zijn “early 
adepter”. 
 
De PvdA vindt dat de inwoners in de inleiding centraler moeten staan. Nu is meer geschreven 
vanuit de optiek van de overheid. De PvdA heeft geen problemen met de aandacht die milieu krijgt 
in de tekst. In “de komende periode moet het milieubeleid een herkenbare plaats houden. 
De dilemma’s waar de overheid, gelet op de dubbele signalen van de burger, voor wordt gesteld 
zijn goed beschreven maar mogen soms nog wat scherper (vrijheid en disciplineren, klein en veel 
doen, afblijven en handhaven). Het woord voldoening heeft onvoldoende lading. In de tekst zou 
terug mogen komen dat een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en dat de 
overheid betrouwbaar is, toegewijd en daadkrachtig en dat het bestuur kan worden aangesproken 
op nakoming van de afspraken (dit geldt ook voor relatie college-raad). De PvdA vraagt ook om in 
het coalitieakkoord op te nemen dat er ruimte is voor mondiaal beleid.  
 
Het CDA mist in de tekst de relatie met de economische crisis. Dat betekent een andere overheid. 
Dat heeft gevolgen voor de omvang van de overheid maar ook voor haar optreden. Er zal naar 
buiten toe vaker neen gezegd moeten worden. Het CDA mist dan ook dat het bestuur van nu in 
een andere tijdgeest opereert dan vier jaar geleden. Dat wil zeggen dat het niet zo zeer gaat om 
toevoegen maar meer om de kwaliteit om nieuwe verbindingen met en tussen krachten in de 
samenleving tot stand te brengen waardoor de overheid minder hoeft te doen. CDA denkt aan de 
titel “een dynamische gemeente in een uitdagende tijd”. De zwaartepunten zouden de overgang 
vormen naar de inhoudelijke thema’s in het akkoord. Het begrip voldoening wordt niet begrepen. 
 
GL geeft aan nadrukkelijk niet de indruk te willen wekken dat de overheid het regelt. De dilemma’s 
kunnen nog wat pregnanter worden geschetst. GL ziet drie crises: economie, klimaat en culturele 
polarisatie. Daar moet de overheid op anticiperen door verbindend te opereren. En zeker niet met 
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meer regulering. Mens, milieu en economie vraagt een zoeken naar evenwicht. VVD, CDA en RB 
willen economie en milieu hierbinnen wisselen. GL en PvdA vinden dat de stad juist wel voorop 
moet willen lopen. Dat brengt ook dynamiek en creëert kansen. De VVD wil echter voorkomen dat 
voor de muziek vooruit gelopen wordt of in wielertermen: het gaat er niet om hoe vaak je 
demarreert maar dat je als eerste de meet haalt. Dat kan op sommige terreinen ook betekenen dat 
je niet voor een 8 gaat. Voor enkele beleidsterreinen ga je voor een 10, op andere terreinen voor 
een lager punt. PvdA merkt op dat in de genen van de stad bepaalde kwaliteiten zitten zoals 
economisch vitaal, aantrekkelijke woonstad en cultureel toonaangevend. Het is voor de toekomst 
van de stad van belang dat je die nog verder versterkt. Daarin moet de ambitie liggen om de beste 
te zijn.  
 
Besluit: aan de hand van de discussie maakt de secretaris een tweede concept. 
 

4. Informatie naar buiten. 

Geen mededelingen naar raad en media 

 

 

 


