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Inleiding

Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben de informateurs 
Yvonne Salvino, Leon Geilen en Pieter Meekels, namens gob 
als grootste partij, informatieve gesprekken gevoerd met alle 
in de gemeenteraad van Sittard-Geleen gekozen partijen. 
Op donderdag 31 maart hebben zij verslag gedaan van hun 
bevindingen. 

Op basis van de informatie die in de gevoerde gesprekken 
werd opgehaald hebben zij de volgende conclusies getrokken: 

•  gob en CDA dienen, als grootste partijen uit de bestaande 
coalitie, een basis te vormen voor een nieuwe coalitie

• die basis dient te worden aangevuld tot minimaal 21 zetels
•  het toekomstig college moet beschikken over voldoende 

stabiliteit, continuïteit en bestuurskracht
•  fracties met één zetel kunnen een coalitie steunen, maar 

geen wethouders leveren
•  door de wijze van functioneren en communiceren is 

coalitiesamenwerking met enkele (getalsmatig) voor de 
hand liggende partijen geen vanzelfsprekendheid. In zo’n 
geval zal eerst moeten worden gewerkt aan onderlinge 
verhoudingen en herstel van vertrouwen

•  sommige partijen sluiten anderen uit van samenwerking in 
een coalitie

•  coalitievormende partijen (gob, CDA en nader te bepalen 
andere partij(en)) maken een basisakkoord waarna andere 
partijen, als onderdeel van het formatieproces, in de 
gelegenheid worden gesteld aanvullingen hierop voor te 
stellen

•  de betrokkenheid en informatiepositie van de raad bij het 
voorbereiden van besluitvorming en de facilitering van de 
controlerende taak dienen verder te worden uitgewerkt

Op basis van deze conclusies werd geadviseerd dat gob en 
CDA gezamenlijk een tweede informatieve gespreksronde 
zouden houden. Doel hiervan was te onderzoeken welke 
partijen de coalitie, waarvan gob en CDA de basis vormen, 
kunnen versterken. Voor de tweede informatieve ronde 
werd geadviseerd GroenLinks, PVV, PvdA en Stadspartij uit 
te nodigen. Indien zou blijken dat éénzetelfracties kenbaar 
maakten te gaan samenwerken als één fractie, dan kwam/
kwamen ook die nieuwe fractie(s) voor een vervolggesprek in 
aanmerking.

Alhoewel GroenLinks en PvdA kenbaar hadden gemaakt 
te zullen gaan functioneren als één fractie GroenLinks/
PvdA, werden zij in het advies nog als twee separate fracties 
beschouwd. Reden hiervan was dat de samenvoeging nog 
bekrachtigd diende te worden door de ledenvergadering(en).

Gesprekken

Partijen hebben dat advies overgenomen en aan Yvonne 
Salvino, Leon Geilen en Pieter Meekels, namens gob, en 
Judith Buhler, Patrick Brouwers en Remco Groenendal, 
namens CDA, gevraagd deze tweede informatieve 
gesprekken te voeren.

Op zaterdag 9 april is gesproken met achtereenvolgend PVV 
en Stadspartij. Gelet op de aangekondigde samenvoeging 
van de fracties gaven PvdA en GroenLinks aan het gesprek 
gezamenlijk te willen voeren, nadat de ledenvergaderingen 
zich hadden uitgesproken over de samenvoeging. Daarom 
vond het gesprek met hen plaats op maandag 11 april. 

Alhoewel signalen zijn ontvangen dat enkele éénzetelfracties 
nadenken over intensieve samenwerking (geen 
samenvoeging tot één fractie), zijn geen partijen die met één 
zetel in de raad zijn vertegenwoordigd,  uitgenodigd voor een 
tweede gesprek.  

De indringende gesprekken vonden plaats met wederzijds 
respect. Informateurs hadden immers de opdracht te zoeken 
naar een verbreding van de coalitie, waarmee coalitie en 
college kunnen werken met voldoende stabiliteit, continuïteit 
en bestuurskracht.

Met name het verkrijgen van voldoende stabiliteit baart de 
informateurs zorgen. 

De interne verhoudingen binnen de Stadspartij, waarvan 
inmiddels ook via de media berichten naar buiten zijn 
gekomen, leiden tot de conclusie dat deze partij tijd nodig 
heeft om weer in rustiger vaarwater te komen. 

De PVV heeft zich constructief opgesteld in de gesprekken. 
Bij de informateurs blijven  zorgen bestaan in hoeverre de 
(mogelijke) inmenging vanuit de landelijke partij(lijn) de inzet 
van de PVV beïnvloedt. Ook moet worden meegewogen dat 
enkele partijen de PVV hebben uitgesloten van samenwerking.

Ten aanzien van GroenLinks kan worden gesteld dat het 
vertrouwen, mede door het verlaten van de coalitie, een 
deuk heeft opgelopen. Om weer nader tot elkaar te komen 
is tijd nodig. Daar komt bij dat op sommige dossiers de 
standpunten ver uit elkaar liggen.
Nu de PvdA ervoor gekozen heeft samen met GroenLinks 
één fractie te vormen, kan de beoordeling van de 
samenwerkingsmogelijkheden met de PvdA alleen nog maar 
in het licht van de nieuwe fractie worden bezien. Daarmee 
vervalt de mogelijkheid uitsluitend met de PvdA hierover te 
praten.



GroenLinks/Pvda heeft aangegeven dat op diverse politiek 
gevoelige dossiers, wisselende meerderheden in de raad 
gezocht moeten kunnen worden. Daarmee staat voor wat 
betreft gob en CDA de gewenste bestuurskracht onder druk.

De conclusie is dan ook dat het op dit moment niet mogelijk 
is om een partij te selecteren waarmee direct een stabiele en 
constructieve coalitie kan worden gevormd. 

Conclusies na tweede gespreksronde

•  gob en CDA hebben gezocht naar tenminste één partij 
die de coalitie kan versterken en beschikt over voldoende 
stabiliteit, continuïteit en bestuurskracht

•  alle uitgenodigde fracties hebben aangegeven de coalitie te 
willen verbreden 

•  zowel gob als CDA hebben nog steeds de nadrukkelijke 
wens te komen tot tenminste 21 zetels voor de coalitie. 
Alle partijen waarmee gob en CDA hebben gesproken zijn 
hiervoor nog in beeld

•  vastgesteld moet worden dat in dit stadium nog geen 
partij kan worden aangewezen waarmee direct en 
onvoorwaardelijk een stabiele coalitie kan worden gevormd

•  een constructieve samenwerking binnen de coalitie en in 
het college alsmede een gedeelde inhoudelijke visie voor 
de komende jaren moeten leidend zijn

•  tijdens de eerste informatieve ronde is geconcludeerd 
dat coalitievormende partijen een basisakkoord maken, 
waarna andere partijen in de gelegenheid worden gesteld 
aanvullingen hierop voor te stellen om te komen tot een 
raadsbreed akkoord

Vervolg

Op basis van het vorenstaande wordt geadviseerd nu te gaan 
werken aan de inhoudelijke koers. De Toekomstvisie 2030, 
waarin de samenleving van Sittard-Geleen de contouren 
voor de komende jaren heeft geschetst, vormt daarvoor de 
belangrijkste leidraad. Vanuit dit vertrekpunt dienen gob en 
CDA hun visie neer te leggen in een basisakkoord. Vervolgens 
zal dan in een gezamenlijke dialoog gewerkt worden aan een 
breed gedragen raadsakkoord. Als eerste stap hiertoe zal de 
komende weken een inhoudelijke vergelijking worden gemaakt 
tussen alle verkiezingsprogramma’s. Deze vergelijking moet 
inzicht geven in de overeenkomsten en verschillen tussen de 
standpunten van partijen. In dialoog kan worden besproken 
hoe de verschillen kunnen worden overbrugd via verbindende 
oplossingen en het stellen van concrete beleidsdoelen. Ook 
de wijze waarop inwoners en Toekomstambassadeurs worden 
betrokken bij het uitwerken en realiseren van die doelen 
zal onderdeel zijn van het gesprek. Voor de begeleiding van 
dit inhoudelijke proces zal een externe begeleider worden 
aangesteld. Uiterlijk in juni dient het inhoudelijk proces rond 
het raadsakkoord te zijn afgerond.

Zodra de inhoudelijke dialoog op basis van de vergelijking 
start, zal ook meteen het vervolgproces om te komen tot 
verbreding van de coalitie worden geschetst. Ook hierbij 
zal externe ondersteuning worden ingeschakeld, indien dat 
nodig blijkt te zijn. Beide processen gaan dus nagenoeg hand 
in hand. Zorgvuldig doorpakken.
De partijen die uiteindelijk de coalitie gaan vormen, kunnen 
eventueel nog verdiepende afspraken maken aanvullend op 
het raadsakkoord.
Uiterlijk eind juni (en zoveel eerder als mogelijk) moet 
dat leiden tot het vaststellen van het raadsakkoord en de 
benoeming van de wethouders.

Slotwoord van Judith, Yvonne, Leon, Patrick, Pieter en Remco

Op dit moment zijn alle partijen waarmee gob en CDA hebben gesproken nog in beeld om te komen tot een coalitie. 
Dit tweede verslag maakt duidelijk dat een tussenstap noodzakelijk is. De stabiliteit die wordt gezocht vergt beweging 
naar elkaar toe vanuit alle partijen dus ook vanuit gob en CDA.  
De ambitie is te komen tot een raadsbreed akkoord, waar partijen zich graag aan willen committeren en de basis van gob 
en CDA willen versterken. In dit proces zijn stabiliteit, constructief meedenken en positief kritisch zijn de belangrijkste 
uitgangspunten. Dat is ons streven en dat verdienen de inwoners van Sittard-Geleen. Het vertrouwen in de politiek 
dient hersteld te worden. Dat is een gezamenlijke opdracht voor alle partijen in de raad. Daar willen we graag samen 
verantwoording voor nemen. 

Zorgvuldig, verbindend doorpakken!
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Yvonne Salvino, Leon Geilen en Pieter Meekels 
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