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Tussenadvies 19 april 2018 
Op 19 april jl. heeft de informateur in een tussenrapportage verslag gedaan van zijn 

bevindingen en gob uitgenodigd stelling te nemen met betrekking tot de twee alternatieve 

keuzes die de uitkomst van zijn overleg waren. 

 

Gob heeft het doen van een keuze uitgesteld omdat – en daar deed Pieter Meekels een 

oproep toe – eerst een overleg van de partijen die een brede coalitie vormen door gob 

noodzakelijk werd geacht. Het betrof gob, CDA, GroenLinks, SP, DNA, Partij van de Arbeid en 

de VVD. Aan de informateur is gevraagd dit overleg voor te bereiden, gericht op het 

verkennen van de mogelijkheid om onderling vertrouwen op te bouwen. Aan partijen is 

gevraagd binnen enkele dagen te reageren op deze oproep.  

 

Alle partijen hebben positief gereageerd op de oproep en de informateur, heeft, rekening 

houdend met alle agenda’s, een bijeenkomst van genoemde partijen belegd op zaterdag 28 

april 2018 om 09.00 uur. 

 

Brede-coalitieoverleg op 28 april 2018 
De ‘brede-coalitiebijeenkomst’ van gob, CDA, Vernieuwingsblok en VVD is door de 

informateur met de afzonderlijke partijen voorbereid met als doel een open gesprek te 

realiseren vanuit een positieve grondhouding. 

In het gesprek gaf het CDA aan niet met het Vernieuwingsblok in deze vorm een coalitie te 

willen vormen. Alle partijen onderschreven de nieuwe bestuursstijl, zoals die in de door de 

informateur opgestelde contourennotitie in hoofdlijnen is uitgewerkt. Die ondersteuning ligt 

in de lijn van de al eerder door nagenoeg alle partijen tijdens het informatieproces kenbaar 

gemaakte mening voorstander te zijn van het proces van vernieuwing en open 

bestuurscultuur. 

 

Het verkennen van de mogelijkheid om onderling vertrouwen te realiseren, leidde tot het 

gezamenlijk inzicht dat taakopvatting, houding en luisteren en veranderen belangrijke 

onderdelen zijn van op te bouwen vertrouwen. Na die constatering stokte het overleg, 

omdat de meningen botsten over concrete onderwerpen. De schorsing die daarop door de 

informateur werd ingelast, leidde na divers beraad, tot de conclusie dat doorgaan op dit 

moment niet zinvol was, omdat er eerst nog bilaterale gesprekken nodig waren. Gob en CDA 

besloten daar direct toe, het Vernieuwingsblok gaf 30 april te kennen ook eerst een 

bilateraal overleg met gob te willen. Beide overleggen hebben plaats gevonden op 1 mei 

2018. Daaruit bleek andermaal dat het CDA de voorkeur gaf aan een coalitie rond gob/CDA 

en niet met het Vernieuwingsblok in de gepresenteerde samenstelling een coalitie wilde 

vormen en dat het Vernieuwingsblok het eerder verwoorde standpunt om niet met het CDA 

een coalitie te vormen, herhaalde. 

 

Gesprek informateur met 6 kleine partijen 
Parallel aan het voorbereiden van het ‘brede-coalitieoverleg’ heeft de informateur zes 

kleinere partijen uitgenodigd voor een gesprek over hun belangstelling voor deelneming aan 

een coalitie en zo ja, welke en onder welke voorwaarden. Uitgenodigd zijn PVV, Stadspartij, 

SP, DNA, D66 en 50 plus. Stadspartij heeft kenbaar gemaakt niet geïnteresseerd te zijn in een 
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gesprek. De informateur is daarom voor de opvattingen van die partij teruggevallen op het 

eerste gesprek van hem met die partij. De uitkomst van de gesprekken met de overige vijf 

heeft duidelijk gemaakt dat elke coalitie in principe op voldoende steun kan rekenen. 

 

Andermaal het duivels dilemma 
Het ‘brede-coalitieoverleg’ en de vervolggesprekken daarna hebben uiteindelijk geleid tot de 

constatering dat de brede coalitie op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort. 

Daarmee ligt het duivels dilemma dat de informateur op 19 april presenteerde andermaal op 

tafel. Ook nu luidt de vraag aan gob een keuze te maken tussen: 

óf voortbouwen op bestaande ervaren fracties/partijen, die uitspreken vernieuwend te 

werken en dat in programma en personele bezetting ook doen blijken 

óf kiezen voor nieuwe partijen, met een nieuwe stijl en inhoud, maar die zich nog moeten 

bewijzen. 

Gob is door de informateur uitgenodigd die keuze te maken.   

 

Keuze gob 
Alles afwegende legt gob een basiscoalitie op tafel met het vernieuwingsblok, zijnde 

GroenLinks, SP, DNA en Partij van de Arbeid, aangevuld met de VVD. Deze coalitie heeft 19 

zetels, een krappe meerderheid. Wat gob betreft staat het partijen vrij zich bij deze coalitie 

aan te sluiten door contact te zoeken met het gob (Pieter Meekels). 

 

Met deze coalitie kiest gob voor vernieuwing, zowel via partijen met deels een andere 

signatuur, als via de keuze van wethouders met een ander profiel. Gob realiseert zich het 

risico van een coalitie gebouwd op 6 of eventueel 7 partijen en met steun van 19, eventueel 

20 of 21 zetels. Gob put vertrouwen uit het gegeven dat alle deelnemers de vernieuwing 

willen. Zij willen laten zien dat Sittard-Geleen gebaat is met een nieuwe aanpak die recht 

doet aan de wens van de burgers, die hen meer betrekt en zo meer draagvlak realiseert. De 

eerder gemaakte contourennotitie zal de leidraad worden voor de verandering in houding, 

processen en producten. De selectie van wethouders zal mede vanuit die wens worden 

gedaan. 

Gob werd tot een keuze gedwongen, omdat het CDA niet met dit Vernieuwingsblok wilde 

samenwerken en het Vernieuwingsblok niet met CDA.  

Wat bij de keuze een belangrijke rol heeft gespeeld is dat de relatie tussen gob en CDA in de 

afgelopen periode onder spanning is komen staan, hetgeen tot onderling gebrek aan 

vertrouwen heeft geleid. Die loyaliteitspanning tussen beide heeft de wens van gob naar een 

andere invulling gevoed. Daarbij zijn de mogelijkheden die zich daartoe aanboden verkend 

en gewogen op resultaat voor Sittard-Geleen en haar burgers. De keuze voor verandering 

van partner is daarom mede gebaseerd op het verlangen een nieuwe start met nieuwe 

coalitiepartners te kunnen maken. 

 

Het Vernieuwingsblok heeft in het gesprek met gob aangegeven op constructieve wijze te 

willen werken aan de realisering van een nieuwe bestuurscultuur met een agenda, die 

grotendeels aansluit op het bestaande beleid, maar tevens een andere en creatieve invulling 

van het beleid laat zien. De interactie tussen het ervaren gob en het kersverse 

Vernieuwingsblok moet de waarborgen voor een stabiel bestuur leveren.  

De VVD ondersteunt deze keuze en sluit daar graag bij aan. 
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Vervolgproces 
De informateur stelt voor het vervolgproces als volgt vorm te geven: 

1. Opstellen coalitieprogramma op basis van partijprogramma’s. Een werkdocument 

wordt voorbereid en partijen zullen in overleggroepen diverse thema’s uitwerken, 

die uiteindelijk door coalitiepartners worden vastgesteld. 

2. Dat document wordt in een bijeenkomst van alle partijen gepresenteerd, besproken, 

eventueel aangevuld en geamendeerd met het oogmerk het ook een 

raadsprogramma te kunnen laten zijn. 

3. Dat document wordt door de raad in handen van het college gesteld om het te laten 

doorrekenen en te vertalen in de begroting. In die fase zal het document met de 

inwoners worden besproken. 

4. Parallel aan het coalitieprogramma wordt de zetelverdeling in het college bepaald en 

de portefeuilleverdeling ingevuld. 

 

De zes partijen die de coalitie vormen worden uitgenodigd om zeer binnenkort bijeen te 

komen om werkafspraken te maken voor programma-invulling en zetelverdeling in college. 

 

Afsluiting 
Met dit verslag is de informatiefase van de coalitievorming afgerond. 

De informateur dankt de medewerkers van de raadsgriffie voor hun ondersteuning en 

spreekt waardering uit voor de bereidheid van partijen om – vaak op korte termijn 

uitgenodigd – aan bijeenkomsten deel te nemen. 

 

 

 

 

 

Sittard-Geleen, 3 mei 2018 

Ad Lutters, informateur 

 


