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GEMEENTE HAREN 
 
NOTULEN verkennende bespreking coalitievorming 
  
Gehouden op maandag 24 maart 2014 van 09.30 – 11.00 uur 
 
 
Aanwezig: 
De dames M.J. Bachman, W. Legemaat (D66), M.J. Sloot en de heer P.J. Jansen (GVH) 
 
Publiek: 28 personen 
 
Mevrouw Bachman leidt de bespreking en opent het gesprek met een hartelijk welkom aan de 
aanwezigen. De publieke tribune is tot groot genoegen goed gevuld. Het is niet gebruikelijk om de 
eerste gesprekken in de openbaarheid te doen, maar uit de publieke belangstelling blijkt dit wel in een 
behoefte te voorzien.  
Volgens een tweet van oud-burgemeester Bats is dit een initiatief dat navolging verdient. 
Van de bespreking wordt een verslag gemaakt dat zal worden gepubliceerd op de website zodra beide 
partijen hieraan hun goedkeuring hebben gegeven. 
 
Alvorens te beginnen met de aangekondigde bespreekpunten verzoekt mevrouw Bachman de leden 
van GVH een reactie op het voorstel deze verkennende gesprekken in de openbaarheid te laten 
plaatsvinden. 
 
Mevrouw Sloot spreekt dank uit voor de uitnodiging voor dit gesprek. In de aanloop naar de 
verkiezingen heeft GVH al aangegeven dat openbaarheid en transparantie bij nieuwe politiek horen. 
GVH steunt dit initiatief dan ook van harte. In de praktijk blijkt dat er achter gesloten deuren van alles 
afgesproken wordt; nu moet het gedaan worden met de inwoners erbij en dat is wat GVH betreft 
helemaal goed. 
 
Mevrouw Bachman legt uit dat de gesprekken worden aangegaan met het oogmerk te ontdekken of er 
mogelijkheden tot coalitievorming zijn. Het is de bedoeling te spreken over inhoud en te zoeken naar 
overeenkomsten. Zoals in de uitnodiging staat is het niet de bedoeling te spreken over zaken die bij 
openbaarheid schade kunnen toebrengen aan de gemeente, bedrijven of personen en het is ook niet 
de bedoeling in deze fase te spreken over personen als kandidaat wethouders. 
  
Mevrouw Bachman stelt voor de bespreekpunten af te handelen en de eerste twee punten te 
combineren. 
 
1. Wat zijn de zes belangrijkste dossiers/problemen waar volgens u in de komende 

raadsperiode stevig aan gewerkt moet worden? 
2. Kunt u een rangorde in deze dossiers/problemen aangeven? 
 
Mevrouw Sloot geef t  aan de het a ls pret t ig  te hebben ervaren om zich aan de hand 
van de aangegeven punten te kunnen voorbereiden.  Het  ste l len van pr ior i te i ten is  
best last ig,  omdat  er  veel  zaken zi jn d ie de aandacht behoeven. 
 
Voor  GVH zi jn  de volgende zaken het meest van belang:  
 

1. Bestuurlijke toekomst Haren 
Voor  GVH is de u its lag van de burgerraadpleging b indend. Als 75% van de 
inwoners  aangeef t  geen fus ie met  de stad te wi l len dan is  dat heel  erg duidel i jk .  
Maar  waarom is  de u i ts lag zoals h i j  is? W il men fuseren met  andere gemeente? 
Zelfstandig bl i j ven? Is  het  proces n iet  goed gegaan? GVH heef t  onder  andere 
gehoord dat er  mensen zi jn d ie v inden dat deze bes l iss ing te snel wordt  genomen.  
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GVH wi l  dan ook door  een denktank onderzoek laten doen naar  de oorzaken van de 
u its lag. De raad kan dan nu a l  aan het  werk  gaan met  andere belangr i jke zaken. 
 
Mevrouw Legemaat  informeert  of  fuseren met de stad voor GVH per def in i t ie afval t ,  
omdat  deze part i j  het  toch al  niet wi lde.  
 
Mevrouw Sloot antwoordt  dat GVH heef t  bes loten aan te moeten s lu iten bi j  de 
mening van de mensen.  GVH was geen voorstander  van aans lu i t ing b i j  de stad en 
dat b l i j f t  zo.  Als  de mensen b i jvoorbeeld het  proces n iet  zorgvuldig hadden 
gevonden;  had men well icht  niet in zo grote mate tegen gestemd. 
 

2. Woningbouw DHE 5/6 Haren noord  
GVH wi l  wel bouwen, maar v indt  dat er  heel  snel  duidel i jkheid moet komen over de 
faser ing. De raad moet de regie houden. 

 
Mevrouw Bachman informeert  of  GVH het to taal  aanta l woningen ter  d iscuss ie ste lt .  
 
Mevrouw Sloot antwoordt  dat de raad de regie moet houden. Als  t i jdens het  traject  
b l i jk t  dat  er  veel  stukken open b l i j ven en de verkoop terug loopt,  dan moet  de raad 
een bes lu i t  kunnen nemen om een andere r icht ing op te gaan. De raad moet  dus 
tussent i jds  de mogel i j kheid hebben om af  te  wi jken.  
 
Mevrouw Legemaat  merk t op dat  vor ig jaar  het bes lu i t  genomen dat  er  400 
woningen gebouwd zul len worden. Z i j  informeer t of  GVH dat  bes lu i t  respecteer t  a ls 
b l i jk t  dat  er  behoef te aan di t  aantal  is .  
  
Mevrouw Sloot geef t  aan dat een meerderheidsbes lui t  u i teraard gerespecteerd 
moet worden. Z i j  zou het l iefst  het  p lan van vor ig jaar  weer aan de raad voorgelegd 
zien, maar  dat is  een gepasseerd s tat ion. GVH wi l  vo ldoende opt ies openhouden 
om op de rem te kunnen stappen a ls de s ituat ie daar  aanle id ing voor  geef t ,  voora l 
omdat  wordt  u i tgegaan van aannames en dat  v indt GVH gevaar l i jk .  
 

3. Decentralisatie zorg 
Mevrouw Sloot geef t  aan dat de decentra l isat ie  van de zorg een heel belangr i jk  
punt is  voor GVH. Al les is  nog s teeds onduidel i jk .  Het l i jk t  alsof  a l les wekel i jks nog 
wijzig t  en er  stevig langs e lkaar  heen wordt  gewerk t.  GVH zou graag in kaar t  
brengen wat  lokaal mogel i jk  is ,  welke afspraken zi jn  gemaakt en welke afspraken 
onomkeerbaar  zi jn .  
 
Mevrouw Bachman merk t op dat er  dr ie grote deel  gebieden zi jn :  jeugdzorg, W MO 
en par t ic ipat ie.  
 
Mevrouw Sloot geef t  aan dat GVH het  onverantwoord v indt jeugdzorg binnen de 
gemeente te wi l len oplossen. In  de regio l iggen daar goede p lannen voor;  23 
gemeenten hebben a l vo ldoende onder leggers om dat  samen te doen.  
 
Mevrouw Legemaat  informeert  of  de gemeente b innen een dergel i jk  
samenwerk ingsverband nog wel een e igen v is ie op jeugdzorg kan hebben. 
 
Mevrouw Sloot erkent dat dat  las t ig  is ,  omdat de inbreng van e lke afzonder l i jke 
gemeente beperk ter is  in  een samenwerk ingsverband. 
 
Mevrouw Legemaat  vraagt of  GVH van mening is dat  een raads l id in het a lgemeen 
voldoende capabel  is  om een oordeel te  hebben over de jeugdpsychiatr ie .  
Mevrouw Sloot v indt dat  d i t  n iet  zo is .  Het  pret t ige aan de p lannen d ie er  nu l iggen 
is dat  er  sprake is  van een bepaald sol idar i te i tspr inc ipe waardoor  zo min mogeli jk  
mensen bui ten de boot  zu l len val len. GVH voorziet grote problemen als  de 
gemeente di t  ze lf  moet doen.  
 
Mevrouw Bachman geef t  aan dat hetzelfde proces ook a l  is  ingezet  voor de W MO 
en par t ic ipat ie.  Er l igt  een voorste l  aan te s lu iten bi j  het Groninger  funct ioneel  
model.  Met het aannemen van deze keuzenota heef t  Haren bes loten daaraan mee 
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te  doen. De f rac t ie  van GVH heef t  tegen d i t  voors tel  gestemd. Mevrouw Bachman 
informeert  of  de f ract ie de keuze voor  het  Groninger  model accepteer t  of  dat de 
f ract ie  van mening is  dat d ie afspraken moeten worden herzien.  
 
Mevrouw Sloot antwoordt  dat GVH die afspraken het l iefst  zou veranderen, maar 
sterk  de indruk heef t  dat  er  onomkeerbare afspraken zi jn gemaakt.  Zi j  wi js t  erop 
dat het  ten koste gaat van mensen die a l  ex tra zorg nodig hebben. GVH is trots  op 
de fac i l i te i ten die in  de gemeente zi jn  opgebouwd en maakt zich grote zorgen dat 
de grote aanbieders er  mee vandoor gaan a ls  a l les opnieuw wordt opgetu igd. Ju ist  
d it  soort  mensen moet  je  d ie verander ingen n iet aandoen.  GVH had graag gezien 
dat a l leen op het gebied van jeugdzorg zou worden samengewerkt . 
 

4. Haderaplein 
Mevrouw Sloot deelt  mee dat GVH de d ia loog met omwonenden en de 
k lankbordgroep het l ie fst  d irect  weer zou wi l len opstar ten. Er  moet  duidel i jk  worden 
wat mogel i jk  is  en wat  n iet .  GVH vraagt zich af  of  het van één supermarkt zou 
mogen afhangen of  aan de betal ingsverpl icht ingen van het gemeentehuis kan 
worden voldaan. GVH wi l  graag d it  doss ier weer  tegen het l icht houden met de 
ondernemers en de omwonenden. Het ter re in kan n iet leeg b l i j ven en a l leen maar  
worden gebruik t  voor parkeerplaatsen.  Er zi jn beta l ingsverpl icht ingen. GVH 
real iseert  zich dat  er  a l meer p lannen zi jn gemaakt,  maar denkt dat  er  in  goed 
over leg met  ondernemers en omwonenden wel mogel i jkheden zi jn.  Er zi jn b i j  de 
f ract ie  zorgen over de verkeersvei l igheid, omdat omwonenden signalen afgeven dat 
a l les  wat  was besproken al lemaal weer  is  teruggedraaid.  
 
Mevrouw Legemaat  merk t op dat  er  een terugverdienopdracht  van et te l i jke 
mil joenen l igt ,  waarmee het  gemeentehuis  moet worden betaald.  Z i j  informeer t of  
GVH bereid is  h iervoor ver l ies te nemen.  
 
Mevrouw Sloot bevest igt  dat en voegt  er  aan toe dat de gemeente d it  m isschien a l  
veel  eerder had moeten doen. 
  
Mevrouw Legemaat  informeert  of  GVH ideeën heef t  hoe d ie ver l iezen moeten 
worden gecompenseerd.  
 
Mevrouw Sloot geef t  aan op d i t  moment  geen inzicht te  hebben in de f inanc iën. 
Gezien de zeer ger inge behoef te aan bouwen op d it  moment,  denkt zi j  dat  het  heel 
moei l i jk  za l zi jn  om het vere is te bedrag helemaal terug te verd ienen.   
 
Mevrouw Legemaat  merk t op dat  bi j  het bouwen van een supermarkt wel  de kosten 
van verkeersaanpassingen moeten worden meegenomen.  Als er  meer dagwinkels  
zouden komen,  dan gaan elders winkels leeg staan.  
 
Mevrouw Bachman voegt toe dat de behoef te aan winkeloppervlak te in  de toekomst 
sowieso zal  afnemen.  Als er  h ier  winkels b i jgebouwd worden, komen er e lders  in  
het dorp weer winkels  leeg.  Z i j  informeer t naar de ideeën van GVH over  de aanpak 
van die problemat iek . 
 
Mevrouw Sloot antwoordt  dat er  a l enige t i jd  over leg is  met ondernemers en andere 
betrokken part i jen. Het p le in is  iedereen een doorn in  het oog. Ondernemers 
hebben het  las t ig  gehad; daarom is  er  ook leegstand.  GVH is van mening dat 
leegstand niet tegengegaan moet worden door ondernemers van bovenaf  ie ts op te 
leggen. De overheid moet daar  geen s turende taak in  hebben.  De gemeente heef t  
wè l  de p l icht ondernemers zo veel  mogeli jk  te  fac i l i teren.  
Ondernemers wi l len a l  heel  lang een vr iendel i jker parkeerbeleid. GVH is van 
mening dat daarop moet  worden ingezet  door b i jvoorbeeld in  november en 
december  grat ig  parkeren aan te b ieden. In het ver leden was het gezel l ig om de 
kerstboodschappen in het dorp te doen, het  was druk. Misschien zou ook de 
invoer ing van een b lauwe zone kunnen worden overwogen.  Betaald parkeren is  
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ingevoerd om het  langparkeren te reguleren.  GVH verwacht dat  de langparkeerders  
op het transfer ium zul len bl i j ven. Mensen zet ten nu hun auto b i j  het  transfer ium en 
gaan van daaruit  naar de stad om inkopen te doen. Bi j  de ondernemers in het dorp 
leven a l ler le i  ideeën d ie zeker  de moeite van het  onderzoeken waard zi jn.  
 
Mevrouw Legemaat  merk t op dat  betaald parkeren ooit  is  ingevoerd om het 
parkeren kostendekkend te kr i jgen. Zo langzamerhand is  het u itgegroeid tot een 
bron van inkomsten. Het  invoeren van een blauwe zone zou le iden tot lagere 
inkomsten.  
 
Mevrouw Sloot denkt dat  er  de komende jaren zeker n iet heel  veel betaald 
geparkeerd gaat worden. Het  ver l ies aan inkomsten zal  dus beperk t zi jn .   
 

5. Verkeer en parkeren 
Mevrouw Sloot l icht toe dat  GVH van mening is  dat verkeersvei l igheid en parkeren 
gemeentebreed moeten worden gezien.  Het  gaat n iet om afzonder l i jke s ituat ies 
zoals  vei l igheid b i j  het  stat ion of  in  Glimmen.  GVH wi l  het  totaalp laat je in kaart  
brengen ((vei l igheid,  parkeren,  f inanc iën).  Het  gemeente l i jk  verkeers- en 
vervoersplan (GVVP) is onvoldoende voor  het to taalplaat je.  
 
Mevrouw Legemaat  informeert  of  het  GVVP zaken bevat  d ie belemmerend werken. 
 
Mevrouw Sloot l icht toe dat  in  het  plan wein ig s taat over  DHE 5/6 en dat er  wein ig 
aanpass ingsmogel i jkheden zi jn.  Er s taat  bi jvoorbeeld in  dat  de Molenweg n iet  
onvei l ig  is ,  maar dat  is  h i j  wè l .   
Het probleem bi j  onvei l igheid wordt  gevormd door  de s tat is t ieken. Inc identen 
komen pas in de s tat is t ieken als  de pol i t ie er  b i j  gehaald wordt .  Dat  gebeurt  vaak 
n iet,  terwi j l  er  wel vaak k le ine ongeluk jes gebeuren.  
 
Mevrouw Legemaat  merk t op dat  het GVVP pas is vastgeste ld en vraagt of  het voor 
GVH bruikbaar is  of  n iet .   
 
Mevrouw Sloot l icht toe dat  er  jaren op een n ieuw GVVP is  gewacht ;  voor GVH 
hoef t  het  niet meer  op d ie manier.  Verkeersgebruikers voelen zich regelmat ig niet 
ve i l ig.   
 
Mevrouw Bachman conc ludeer t dat  vo lgens GVH de verkeersvei l igheid n iet  strookt 
met het  gevoel  over  verkeersvei l igheid en de s tat is t ieken. Er  is  een zeer beperk t 
budget.  Z i j  informeer t hoe GVH denkt met de zeer beperk te middelen te komen tot  
oploss ingen d ie bepaalde groepen verkeersdeelnemers gereal iseerd zouden wi l len 
zien om zich vei l iger  te voelen.  
 
Mevrouw Sloot erkent dat ve i l igheid een breed begr ip is  en dat  iedereen er  ie ts 
mee wi l .  Het  is  kerntaak nr.  1.  Naar het oordeel van GVH is  er  bi jvoorbeeld te 
wein ig gesproken met  de onderwijs ins tel l ingen in de gemeente. De k inderen komen 
op school en verte l len dat  er  iets  is  gebeurd. Er onts taat een beter  inzicht  in  de 
vei l igheidsproblemat iek  als  b i jvoorbeeld aan scholen zou worden gevraagd 
incidenten te registreren waar k inderen over  ver te l len en waarbi j  du idel i jk  is  dat  de 
pol i t ie  n iet  is  ingeschakeld.  
 
Mevrouw Bachman informeert  hoe GVH een dergel i jk  proces zou wi l len aanpakken. 
  
Mevrouw Sloot antwoordt  dat GVH zo snel mogel i jk  met deskundigen ui t  d iverse 
groepen om de tafe l zou wi l len om de wensen te inventar iseren.  Daarbi j  kan 
gebruik  gemaakt worden van expert ise van anderen; het  is  n iet nodig zelf  het  wie l 
weer u it  te  vinden. Misschien kan er  door middel van k le ine aanpassingen veel  
gedaan worden.  Het gemeentebreed invoeren van een verkeerszone voor 
doorgaand zou zo ’n re lat ief  k le ine ingreep kunnen zi jn .  
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Mevrouw Legemaat  vraagt verduidel i jk ing. Enerzi jds wi l  GVH met  deskundigen aan 
tafe l  en anderzi jds zegt  GVH dat de inwoners de deskundigen zi jn.  
W at is  het doel? Vei l ig  zi jn of  ve i l ig voelen? Bi j  shared space (waar zwakkere 
verkeerdeelnemers worden ingeschakeld a ls  verkeersbelemmerend object)  voel t  
iedereen zich onvei l ig,  maar in de prakt i jk  b l i jk t  het veel  vei l iger te  zi jn ,  omdat er   
langzamer wordt  gereden. 
 
Mevrouw Sloot geef t  aan dat GVH van mening is  dat  er  een hele deugdeli jke 
verkeersparagraaf  moet  l iggen, ook gedurende de bouw van DHE 5/6.  
Het is  zeker n iet  haar bedoel ing te pretenderen dat het  mogel i jk  is  iedereen b innen 
een jaar een vei l ig gevoel  te geven, maar  het  moet  mogel i jk  zi jn dat  k inderen vei l ig  
naar  school kunnen f ie tsen.  
De heer Jansen voegt  daaraan toe dat a ls b i jvoorbeeld gekeken wordt  naar de 
problematiek  van de Rijksstraatweg Glimmen, er  ook wel  bezuin ig ingspunten 
mogel i jk  zi jn .  Het a l maar  oplappen van de v luchtheuvels  kost ook geld.  
 

6. Lokale voorzieningen 
Mevrouw Sloot l icht toe dat  er  zorgen zi jn  over de instandhouding van de lokale 
voorzieningen, zoals  de sportparken,  spor t  in  het  algemeen,  de b ibl iotheek, cu ltuur,  
de dorpshuizen etc .,  voor  GVH een belangr i jk  punt  is ,  omdat ze de leefbaarheid 
b innen de gemeente s t imuleren. Op d i t  punt wi l  GVH geen concess ies doen en zi jn  
er  ook wel  mogel i jkheden. Als voorbeeld worden de dorpshuizen genoemd. Die 
hebben zichzelf  a l  voorbereid op toekomstige ontwikkel ingen door  a l ler le i  p lannen 
te ontwikkelen en u it  te voeren.  GVH vindt dat  zi j  de mogel i jkheid moeten kr i jgen te 
laten zien dat  ze het ze lf  kunnen.  
 
Mevrouw Legemaat  informeert  of  er  ie ts is  wat  wel ter  discuss ie mag staan.  
 
Mevrouw Sloot noemt de muziekschool.  Er is  behoef te aan muziek lessen, de 
kwal i te i t  is  goed,  maar  er  zi jn  heel veel  aanbieders in  de gemeente en d ie zi jn  in  de 
prakt i jk  vaak zelfs goedkoper dan de muziekschool,  terwij l  de gemeente daar veel 
geld b i j legt .  Iedereen kan in  pr inc ipe bi j  de lokale part icu l iere aanbieders terecht ,  
tenzi j  het om een heel  spec if iek  iets  gaat .  
 
Mevrouw Bachman vraagt of  er  misschien nog meer  zaken  ter  d iscuss ie mogen 
staan.  
  
Mevrouw Sloot ontkent  dat .  GVH denkt dat  het  zwembad de kans moet hebben, dat  
de spor tc lubs moeten b l i j ven waar  ze zi t ten en dat het  ze lfde geldt  voor de 
b ib l iotheek, omdat  de scholen daar  ook gebruik  van maken.  Daar mag wat  GVH 
betref t  n iet op bezuin igd worden.  
 
Mevrouw Legemaat  voorziet f inanc ië le problemen als er  ver l ies wordt  genomen op 
het Haderaple in, de inkomsten u i t  parkeren dalen door  invoer ing van blauwe zone 
en ( in  bepaalde per iodes) grat is  parkeren, er  verkeersmaatregelen worden 
genomen en er geen concess ies worden gedaan behalve op de muziekschool .  
 
De heer Jansen ziet wel mogel i jkheden.  Hi j  noemt de dorpshuizen;  d ie regelen veel  
zaken zelf ,  zoals in Gl immen.  Het  gebouw is  van de gemeente, maar door het  
aanschr i jven van externe fondsen,  wordt  daar ie ts moois  neergezet . 
 
Mevrouw Sloot voegt daaraan toe dat  ook een aanta l  spor tc lubs voor zichzelf  gaan 
zorgen.  Daar l iggen ook mogel i jkheden,  maar dan moet  de gemeente ze wel  
faci l i teren, b i jvoorbeeld door  ze mogeli jkheden te geven reclame te maken.  Daarom 
moet de rec lame nota er zo spoedig mogel i jk  komen. 
 
3. Zijn er eventuele breekpunten voor uw partij bij een coalitievorming? 
Mevrouw Sloot geeft aan dat GVH geen coalitie aangaat als er wordt ingezet op een samengaan met 
Groningen en Ten Boer. 
 



 

6 

Mevrouw Legemaat vraagt een toelichting, omdat eerder is aangegeven dat er nader onderzoek moet 
worden gedaan naar de motieven achter het ‘nee’ van de inwoners. Het zou kunnen zijn dat uit dit 
onderzoek naar voren komt dat de bedenkingen kunnen worden weggenomen. Als dat gebeurt, stapt 
GVH dan uit de coalitie? 
 
Mevrouw Sloot bevestigt dat GVH niet gaat meewerken aan een samenwerking, omdat de fractie denkt 
dat niet zal worden voldaan aan het criterium dat er draagvlak is. 
 
Mevrouw Legemaat merkt op dat er een theoretische mogelijkheid is dat er weer een referendum komt 
en dat de inwoners dan “ja” zeggen. Zij vraagt of GVH in dat geval ook niet mee doet. 
  
Mevrouw Sloot licht toe dat GVH ervan uit gaat dat de uitslag van het referendum wordt gerespecteerd. 
Dus op dit moment gewoon door werken en geen samenwerking(herindeling), maar wel een onderzoek 
op basis van het slotonderzoek (SWOTanalyse) 2013 (dat is het meest recent) naar de achtergronden 
van het ‘nee’. Mocht er een moment komen dat in een raadsbesluit tot herindeling met de stad wordt 
besloten en GVH zou verantwoordelijk zijn voor de uitvoering daarvan dan zal GVH haar 
verantwoordelijkheid nemen en uit de coalitie stappen. 
Mevrouw Legemaat informeert of GVH kan meewerken aan een zorgvuldig open proces waarin niet 
met vooroordelen wordt gewerkt. 
 
Mevrouw Sloot denkt dat dat mogelijk is op voorwaarde dat er sprake is van objectiviteit binnen het 
proces. GVH wil niet bij de stad en is daar altijd volkomen duidelijk over geweest. Als er in de komende 
vier jaar andere informatie komt waaruit blijkt dat het beter is om bij de stad te gaan, dan zal GVH daar 
niet aan mee werken. 
 
Mevrouw Bachman concludeert dat GVH nooit zal meewerken aan een fusie met stad maar wel bereid 
is een zorgvuldig besluitvormingsproces in gang te zetten, waarin de optie Groningen/Ten boer wordt 
meegenomen. 
 
Mevrouw Sloot deelt die conclusie. Als uit het besluitvormingsproces naar voren komt dat GVH het 
verkeerd heeft gezien en samenwerking met Groningen/Ten Boer toch de beste optie is, dan neemt 
GVH haar verlies en zal uit de coalitie treden.(aanvulling, gisteren niet goed duidelijk gemaakt: GVH zal 
in dat geval eerst terug naar haar leden en achterban, alvorens een dergelijke majeure beslissing te 
nemen, zeker als er eerst een nieuw referendum zal komen). 
 
 
Mevrouw Bachman informeert of er meer breekpunten zijn. 
  
De heer Jansen merkt op dat de inwoners van de gemeente bij deze verkiezingen duidelijk hebben 
gekozen voor nieuwe politiek. Voor GVH zou het een breekpunt kunnen zijn als een eventuele 
coalitiepartij personen zou willen inzetten die de afgelopen periode ‘de boel versjteert’ hebben; GVH wil 
niet terug vallen in het oude regiem. 
 
Mevrouw Legemaat vraagt wat voor GVH nieuwe politiek is. 
 
De heer Jansen wijst naar de publieke tribune en zegt: “Dit is nieuwe politiek. GVH wil niet terugvallen. 

Nieuwe politiek is transparant.” 
  
Mevrouw Bachman onderstreept dat er nu niet wordt gesproken over personen, maar dat dat zeker een 
onderwerp is dat aandacht verdiend. Zij informeert of het GVH gaat om bepaalde personen of om 
partijen. 
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De heer Jansen antwoordt dat het puur gaat om bepaalde personen. De burger heeft duidelijk gekozen; 
GVH wil graag een nieuwe weg inslaan zonder oud zeer. 
 
4. Welke coalitie ziet u als meest wenselijk gegeven de verkiezingsuitslag? 
Mevrouw Sloot geef t  aan dat de u its lag van de verk iezingen le idend is ,  dus zouden 
D66 en GVH in een coal i t ie  moeten zi t ten.  Een derde part i j  is  noodzakel i jk  en dan 
zal  het gaan om part i jen met twee zete ls.  Voor  GVH is het  van wezenl i jk  belang wat 
de andere par t i jen wi l len. Zi j  moeten de n ieuwe pol i t iek  voorstaan en zich aan de 
u itkomst van de burgerraadpleging verb inden. 
 
De heer Jansen voegt  toe dat  pol i t iek  is  gekoppeld aan personen en dat er  nogal  
wat is  gebeurd.  
 
Mevrouw Legemaat  beaamt d it  en voegt h ieraan toe dat sommige f ract ies geheel 
zi jn  vern ieuwd.  
 
Mevrouw Sloot merk t op dat dat  het  ju is t  zo moei l i jk  maakt om te weten waar deze 
f ract ies  voor  staan; wat  ze wi l len geven om aan de coal i t ie  deel te  nemen.  D66 is  
vr i j  cons istent geweest,  zodat GVH weet wat  ze van D66 kan verwachten;  dat  is  b i j  
de andere f rac t ies  nog n iet  zo.  
 
5. Welke wensen heeft u ten aanzien van een coalitie? 
Mevrouw Sloot geef t  aan dat er  n iet  voor  n iets vr i j  hard opposi t ie  is  gevoerd.  
Nadenken over een coal i t ie  v indt GVH best  last ig,  omdat het  u i tgangspunt 
samenwerk ing moet  zi jn.  De s tel l ingname: 10 tegen 7,  de patste l l ing,  dat wi l  GVH 
niet meer . GVH vindt  het belangr i jk  dat er  gecommuniceerd wordt  met de inwoners . 
De communicat ie is  nu n iet  in teract ief .  Het  co l lege moet mede verantwoordel i jk  zi jn 
voor  de communicat ie met de inwoners . Het  co l lege moet zich ook mede inzetten 
om de bestuurscultuur  te wi jzigen. Openheid staat voorop. Het rappor t van de 
rekenkamercommissie en de raadsenquê te  zi jn er .  W at is  daarmee gedaan? De 
conc lus ies  en aanbevelen logen er n iet om. GVH heef t  sterk  de indruk dat er  toch 
nog te wein ig open en transparant  wordt  gewerk t en zou het  l iefst  z ien dat d ie 
conc lus ies  en aanbevel ingen vóór  2016 zi jn  doorgevoerd.  
 
Mevrouw Bachman informeert  of  GVH nog meer  punten belangr i jk  v indt voor het 
n ieuwe col lege.  
  
De heer Jansen noemt het  creëren van een breed draagvlak  en daaraan gekoppeld 
het vormen van een coal i t ie  die vier  jaar  kan volmaken met geschik te kandidaten.  
 
Mevrouw Bachman beaamt dat in de afgelopen v ier  jaar  nogal  wat wethouders  zi jn  
vertrokken. Het  opstappen van een wethouder brengt schade met zich,  zowel  op 
werkniveau,  maar  ook aan projecten. Zi j  informeert op welke manier GVH er  op 
voorhand aan zou wi l len meewerken dat er  een col leg iaal  bestuur  onts taat.   
 
Mevrouw Sloot geef t  aan dat het  zou moeten gaan om het  zoeken van de d ia loog,  
eer l i jkheid en betrouwbaarheid. Zo werk t het  GVH; n iets s t iekem, z i jn  wie je bent 
en werken op bas is  van vert rouwen.  Het  woord ver trouwen is  vaak in de raadszaal  
gebruik t .  Op het  moment  dat iemand het vert rouwen heef t  beschaamd is het  las t ig  
werken.  Toch verd ient  iedereen ook een tweede kans.  Volgens mevrouw Sloot  is  
iedereen zich er  wel bewust  van dat het anders moet.  Eerst  zoeken naar  
gemeenschappel i jkheden en stoppen met  e lkaar  v l iegen afvangen. 
 
Mevrouw Bachman geef t  aan dat haar  f ract ie het  een goede zaak zou v inden als  
professionele coaching en teambui ld ing beschikbaar wordt geste ld, zodat er  kan 
worden gewerk t aan een hecht  team. 
 
Mevrouw Sloot s taat  h ier  heel pos it ief  tegen over .  Z i j  merk t op dat  GVH in het 
ver leden al  heef t  laten weten dat er  wein ig te repareren v iel ,  omdat iedereen in 
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ste l l ing b leef  en het  vertrouwen was beschaamd. Toen is h ier  vo lgens haar ook a l 
over  gesproken. De GVH-fract ie zou e igenl i j k  nog verder  wi l len gaan en ook de 
raad h ierbi j  wi l len betrekken, vooral  ook omdat  er  veel  n ieuwe raadsleden komen. 
 
De heer Jansen voegt  h ieraan toe dat  iedereen komt vanui t  een andere 
achtergrond. Mensen hebben hun e igen bagage en hun eigen overwegingen om aan 
een coal i t ie deel  te nemen.  
 
Mevrouw Legemaat  wi js t  erop dat  er  gewerk t wordt  binnen het dual is t isch ste lse l .  
De n ieuwe coal i t ie  maakt een akkoord. Z i j  in formeert in hoeverre GVH zich 
gebonden acht aan wat in het akkoord staat;  zi jn  er  ook mogeli jkheden om 
onderweg bepaalde zaken bi j  te s tel len? 
 
Mevrouw Sloot meldt  dat  haar f ract ie tegen coal i t ie-  en f ract iedwang is .  Als GVH 
aan een coal i t ie  zou gaan deelnemen,  dan zi jn de f rac t ie leden vol led ig vr i j  om te 
stemmen zoals ze wi l len. Het  is  de taak van de f rac t ie  om te contro leren.  
 
Mevrouw Legemaat  informeert  wat voor GVH de waarde van het coal i t ieakkoord is.  
 
Mevrouw Sloot l icht toe da de f rac t ies  met e lkaar een akkoord s lu i ten. In pr inc ipe is 
het coal i t ieakkoord ook een akkoord van de f ract ie ,  maar  niet a l les  kan worden 
d ichtget immerd.  
  
Mevrouw Legemaat  wi l  graag expl ic ie t weten of  een concess ie d ie nu gedaan wordt  
in het coal i t ieakkoord in de toekomst gestand gedaan wordt .  
 
De heer Jansen l icht  toe dat à ls  GVH nu concess ies  doet ,  deze u i tgebreid zi jn  
besproken met de f rac t ie .  Als de f rac t ie leden zich daar nu in kunnen v inden,  zu l len 
ze in de toekomst n iet  tegen s temmen. 
 
6. Stelt u op voorhand bepaalde voorwaarden aan een coalitie? 
Mevrouw Sloot roept op vooral te toetsen op voldoende gezond verstand! Het zijn eerste verkennende 
gesprekken. GVH houdt er niet van alles dicht te timmeren. De standpunten van GVH zijn bekend; ze 
wijken niet af van die in de voorgaande jaren. Er is nu een mogelijkheid voor nieuwe politiek in Haren 
en GVH is bereid concessies te doen die goed zijn voor de inwoners van Haren. 
 
Mevrouw Bachman informeert of er zaken zijn die nog besproken dienen te worden. 
 
Wat de vertegenwoordigers van GVH betreft is dat niet het geval.  
Mevrouw Sloot spreekt waardering uit voor de snelheid waarmee het proces in gang is gezet en de 
procedure. 
 
Mevrouw Bachman deelt mee dat vandaag alleen gesproken wordt met GVH. Morgen vinden vanaf 
9.30 uur gesprekken plaats met de andere partijen. Op voorhand kan nog niet worden gezegd hoe de 
gesprekken zullen worden voortgezet; dat hangt af van de resultaten van de eerste ronde. 
Morgenavond gaan de fractieleden van D66 zich bezinnen over de resultaten van de eerste ronde. De 
bedoeling is om woensdagochtend melding te doen van de verdere voortgang van het proces. 
 
Mevrouw Bachman bedankt mevrouw Sloot en de heer Jansen voor hun inbreng en dankt ook de 
mensen op de publieke tribune voor hun komst en belangstelling en sluit de bespreking. 


