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GEMEENTE HAREN 
 
NOTULEN verkennende besprek ing coal i t ievorming 
  
Gehouden op d insdag 25 maar t 2014 van 09.30 – 11.00 uur  
 
 
Aanwezig:  
De dames M.J . Bachman, W . Legemaat (D66), M.H.  St iekema-Zweep en de heer 
J.T. Boonstra (CDA) 
Publ iek : ca. 21 personen 
 
Mevrouw Bachman le idt  de besprek ing en opent het gesprek met een welkom aan 
de aanwezigen van de CDA-fract ie en het  publ iek  op de tr ibune.  
Zi j  legt  u i t  dat het  de bedoel ing is  in d it  gesprek te zoeken naar overeenkomsten 
om duidel i jk  te k r i jgen welke coal i t iemogel i jkheden er zi jn.  
 
Mevrouw Bachman deelt  mee dat haar f rac t ie heef t  aangekondigd dat deze 
gesprekken in de openbaarheid zul len worden gevoerd om duidel i jk  te maken dat   
de f rac t ie  vindt  dat er  vanuit  het gemeentehuis een andere pol i t ieke cultuur moet 
komen.  Z i j  informeer t hoe het  CDA deze procedure ervaart .  
  
Mevrouw St iekema vindt  dat deze keuze past  b i j  de ro l d ie D66 de afgelopen jaren 
heef t  gespeeld. Het  past ook bi j  het s tandpunt  van het  CDA, want  ook die f ract ie is  
voor  t ransparantheid. Voor  het CDA staat de zorgvuld igheid van het proces voorop, 
vervolgens gaat  het om de inhoud en daarna komt pas de invul l ing met  mensen. De 
door  D66 gekozen ins teek wordt  door het  CDA van harte onderschreven. 
 
Mevrouw Bachman l icht  toe dat de gesprekken openbaar zi jn to t het  moment dat  het  
gaat over  zaken d ie b i j  openbaarheid schade kunnen toebrengen aan de gemeente, 
bedr i jven of  personen en het is  ook n iet  de bedoeling in deze fase te spreken over  
personen.  
 
Mevrouw Bachman ste lt  voor  de beide eers te vragen d ie ter  voorbereid ing zi jn  
gestuurd,  te  combineren.  
 
1.  Wat z ijn  de zes belangri jkste 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 St iekema merkt op dat het  las t ig  was een pr ior i te i tenl i js t je samen te 
ste l len, omdat er  in de gemeente heel  veel zaken spelen. In  over leg is  b innen de 
f ract ie  toch een indel ing gemaakt.  
 

1.  Proces gemeenteli jke herindel ing 
Uit de raadpleging bl i j k t  dat 75% van de k iezers zich heef t  u i tgesproken tegen een 
verb inding met  de stad Groningen. Het  CDA wi l  zorgvuld ig onderzoeken wat 
daaraan ten gronds lag l igt .  Er  is  nee gezegd, maar  waarom? Op welke gronden? 
 
Mevrouw Legemaat  informeert  of  dat  inderdaad de conc lusie is  d ie het CDA ui t de 
u its lag trek t:  75% wi l  n iet b i j  de stad.  
 
Mevrouw St iekema beaamt d it ,  maar  geef t  wel aan dat  het last ig is .  Als de k iezers  
inderdaad absoluut tegen samenwerk ing met de stad zi jn,  hadden zi j  ook kunnen 
stemmen op een par t i j  d ie zich duidel i jk  heef t  u i tgesproken tegen samenwerk ing 
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met de s tad. Dat is  n iet gebeurd, dus b l i jkbaar zi jn er  ook andere overwegingen 
voor  de keuze geweest en die zul len moeten worden onderzocht.   
Het CDA zou graag de opt ie Tynaar lo wi l len onderzoeken,  maar volgens de krant  is  
dat een gepasseerd s tat ion, en zou ook de mogel i jkheid een zelfs tandige gemeente 
te b l i j ven n iet  wi l len ui ts lu i ten.  
 
Mevrouw Legemaat  meldt dat  zi j  vanmorgen is  gebeld over  het  k rantenar t ikel .  
Er b l i jk t  onjuis t  gequoot  te zi jn.  In Tynaar lo is  n iets  veranderd.  
  
De heer Boonstra vult  aan dat  het CDA beide opt ies (Tynaar lo en zelfstandig 
b l i j ven) goed zou wi l len onderzoeken,  omdat  u i t  de raadpleging n iet te  her leiden is 
waarom de u i ts lag is  zoals  h i j  is .  
 
Mevrouw Bachman conc ludeer t dat  het CDA een zorgvuld ig proces over de 
gemeente l i jke her indel ing wenst  met twee onderzoeksopt ies : samen met Tynaar lo 
of  ze lfstandig b l i jven.  
 
Mevrouw St iekema bevest igt  dat de voorkeur daar naar  ui t  gaat,  tenzi j  er  u it  het  
onderzoek zaken naar  voren zouden komen die tot andere conclus ies zouden 
moeten le iden.  
 
Mevrouw Legemaat  informeert  hoe het  CDA zich het onderzoek naar 
zelfs tandigheid voorste lt .  Op welke manier  zou moeten worden onderzocht of  dat 
kan? 
 
Mevrouw St iekema l icht  toe dat er  b i j  de her indel ing twee aspecten zi jn:  de 
pol i t ieke druk m.b.t .  gemeente l i jke her indel ing en de vraag of  het mogel i jk  is  de 
gedecentra l iseerde taken als  ze lfstandige gemeente te kunnen b l i j ven ui tvoeren.   
Is  de pol i t ieke druk nog s teeds zo s terk  a ls d ie in het ver leden is  gevoeld? De 
minis ter  heef t  inmiddels b i j  verschi l lende gelegenheden ook aangegeven dat  er  
andere inwonersaanta l len voor  gemeenten mogel i jk  zi jn ,  dan de geta l len d ie in 
eerder s teeds werden genoemd. Het is  heel  moei l i jk  te  bepalen of  het vers tandig is  
ze lfs tandig te b l i jven,  omdat  n iemand weet welke impact de overhevel ing van de 
r i jkstaken heef t .  
Het CDA zou daarom de ef fecten van de decentral isat ie  en de f inanc ië le gevolgen 
ervan wi l len onderzoeken. Er  is  heel  veel nog n iet bekend.  Voor  jeugdzorg is 
inmiddels  de bes l iss ing genomen samen te werken,  maar voor de W MO en de 
par t ic ipat ie  is  de prec ieze invul l ing nog n iet bekend. Er  is  nu een unieke kans om 
het proces met e lkaar  op een goede manier  in te  vul len.  
Het CDA is  van mening dat  de gemeente l i jke her indel ing breed moet  worden 
gedragen dus zouden de maatschappel i jke organisat ie en het burger in i t ia t ief  erbi j  
betrokken moeten worden. 
 

2.  Decentralisatie 
Mevrouw St iekema meldt  dat  di t  voor het  CDA een belangr i jk  punt  is .  Over 
jeugdzorg zi jn a l afspraken gemaakt met 23 gemeenten, maar  verder is  er  veel  
onduidel i jk .  Er  moet op een zorgvuld ige manier voor gezorgd worden dat mensen 
de zorg kr i jgen d ie ze nodig hebben. Het CDA is  voors tander van een k le inschal ige 
aanpak met een nadrukkel i jke ro l  voor de profess ionele organisat ie.  
 
Mevrouw Bachman merk t op dat in het  verk iezingsprogramma van het  CDA s taat  
dat de huisar ts en de wijkverp leegkundige een belangr i jke ro l moeten spelen;  di t  
zou bespar ing opleveren. Zi j  informeert  naar  de v is ie van het CDA op di t  punt.  
  
De heer Boonstra l icht  toe dat de s truc tuur  gedeelte l i jk  wordt  ingegeven door de 
wijk teams. Die moeten worden gevoed door  b i jvoorbeeld de huisar ts en de wijk-
verp leegkundigen. Het  moois te zou zi jn  om de part ic ipat iewet en de W MO op e lkaar  
af  te s temmen. Dan kan de combinat ie  gemaakt worden:  welke mensen hebben iets  
nodig (W MO) en welke mensen kunnen iets  doen (omdat ze onder  de 
par t ic ipat iewet va l len) .   
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Nu is er  een grote afstand. Iemand zi t  thu is  in de b i js tand,  terwij l  b i j  de buurman 
een profess ional wordt  ingehuurd voor  het onderhoud van de tuin.  
 
Mevrouw Bachman merk t op dat de gemeente taken moet gaan u i tvoeren waar  ze 
wein ig f inanc ië le middelen voor kr i jgt .  Zi j  informeert  nogmaals naar de ro l  d ie het  
CDA ziet  voor  de huisarts .  
 
Mevrouw St iekema merkt op dat huisar tsen nu ook a l meer  ingeschakeld worden,  
b i jvoorbeeld k inderen worden minder snel  doorgestuurd;  de huisarts bek i jk t  nu 
eers t wat  echt  nodig is .   
 
Mevrouw Legemaat  informeert  of  het  CDA een ro l zie t  voor  de huisarts  b i j  de W MO. 
  
Mevrouw St iekema antwoordt  dat  de huisarts  degene kan zi jn  d ie aan de bel kan 
trekken a ls er  problemen worden ges ignaleerd.   
 
Mevrouw Legemaat  conc ludeer t h ieru i t  dat het  dus n iet  de bedoel ing van het CDA 
is dat  de huisarts  en de wijkverp leegkundige een gemeente l i jk  taak gaan u i tvoeren 
om de gemeente geld te besparen.  
 
Mevrouw St iekema beaamt d it .  Jeugdzorg wordt last ig en b i j  part ic ipat ie  is  a l een 
aanzet  gegeven.  Z i j  heef t  gehoord dat  er  ook al  in i t iat ieven zi jn  om jongeren te 
laten par t ic iperen. Het  CDA ziet daar wel  mogel i jkheden.  
 
Mevrouw Bachman informeert  hoe het  CDA het zou wi l len hebben. 
 
Mevrouw St iekema meldt  dat  het CDA graag zou zien dat  jongeren met een 
beperk ing aan de s lag kunnen.  Ondernemers en bedr i jven zouden daar  een ro l in 
moeten spelen. Het is  een gedeelde verantwoordel i jkheid; de overheid kan dat  n iet  
a l leen oplossen. Anderen moeten ook naar  hun organisat ie  k i jken en zien of  er  
mogel i jkheden zi jn.  De lokale overheid is  niet a l leen verantwoordel i jk ;  er  is  een 
breder draagvlak  nodig.  
De gemeente heef t  regelmat ig over leg met  organisat ies  en ondernemers en kan dan 
het probleem voor leggen: “Er  zi jn  t ien jongeren die aan de s lag moeten,  denk eens 
met ons mee.”  De overheid kan daar  stur ing aan geven. 
 
Mevrouw Bachman vraagt of  het CDA di t  zie t  a ls  een taak vanui t  de gemeente of  
daarvoor een n ieuw platform wi l  opr ichten.  
 
Mevrouw St iekema geef t  aan gebruik  te wi l len maken van de bestaande platformen. 
  
De heer Boonstra brengt  de zorgboerder i j  a ls  voorbeeld naar  voren.  Daar  wordt  
bekeken hoe groepen kunnen worden samengebracht.  De overheid moet  dat  
st imuleren.  
 
Mevrouw St iekema noemt een voorbeeld vanuit  een andere gemeente.  Daar was 
een grand café in de b ibl iotheek met een bakker i j  erb i j  waar mensen met  een 
beperk ing werk ten.  Aanvankel i jk  werd daar  vreemd tegenaan gekeken en was er  
veel  weerstand, maar  het werd een succes.  Door invent ief  denken en het 
samenvoegen van budgetten is  er  veel  mogel i jk .  
 
Mevrouw Legemaat  conc ludeer t dat  het CDA zoveel  mogeli jk  k ies t voor :  lokaal  
oplossen.  
 
De Boonstra bevest ig t  d i t  en voegt  hieraan toe dat er  voor het  CDA een duidel i jk  
onderscheid is  tussen jeugdzorg en de andere taken.  
 
Mevrouw Bachman merk t op dat de keuzenota is  aangenomen en dat  het CDA vóór 
d ie nota heef t  gestemd. De vraag is hoeveel  ru imte er  lokaal nog is.   
 
Mevrouw St iekema geef t  aan dat het CDA zich daarvan bewust  is .  
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Mevrouw Bachman merk t op dat er  een budget  komt voor het real iseren van de 
W MO. De keus is  aan te s lu i ten b i j  een regionale u itvoer ing, waarbi j  de grote 
aanbieders waarschi jn l i jk  de contracten kr i jgen, of  eers t te k i jken naar  eigen 
mogel i jkheden en,  a ls  dat n iet  luk t,  regionaal  aan te s lu i ten.  
 
Mevrouw St iekema l icht  toe dat het  CDA, b innen de keuzes d ie a l gemaakt zi jn,  wi l  
zoeken naar  de ru imte d ie er is  om op lokaal  n iveau d ingen te regelen.  
 

3.  Visie ontwikkelen over bezuinigingen 
Het CDA wi l  een v is ie ontwikkelen op waar  de lokale overheid voor  staat en welke 
omvang d ie zou moeten hebben. Volgens het  CDA is dat  nodig om te voorkomen 
dat er  voor tdurend met ad hoc bes lui ten een oploss ing moet worden gezocht  voor  
tekorten.  Er zou een kerntakendiscuss ie moeten p laatsvinden,  want  er  zi jn  veel  
ambit ies,  W at moeten we doen, wat  doen we en kan daar  ie ts vanaf? 
 
Mevrouw Bachman informeert  of  het  CDA al gedachten heef t  over de keuzes d ie 
m.b.t .  het voorzieningenniveau gemaakt zu l len moeten worden. 
 
Mevrouw St iekema meldt  dat  het CDA op d i t  moment  nog geen keuzes heef t  
gemaakt.  Dat kan pas a ls de f inanc ië le consequent ies  van de decentra l isat ie  
bekend zi jn .  Om onderbouwde keuzes te maken moet  er  eerst  een v is ie ontwikkeld 
worden. W at wi l len we en wat  kunnen we b ieden. Gaat  zorg zoveel  vragen dat  er  
wein ig ruimte is  voor a lgemene voorzieningen of  wordt  er  gekozen voor  andere 
oploss ing?  
 
Mevrouw Legemaat  merk t op dat  de kerntaken moeten worden u itgevoerd.  Dan b l i j f t  
er  een budget over,  maar  het is  a l  bekend dat  dat n iet vo ldoende is om al le  
voorzieningen op het  huid ige pei l  te  houden. 
  
Mevrouw St iekema erkent dat  en geef t  aan dat  het CDA nog n iet op keuzes vooruit  
wi l  lopen.  
 
Mevrouw Bachman merk t op dat de begrot ing volgend jaar  n iet  s lu itend is.  
  
Mevrouw Legemaat  informeert  of  het  CDA eerst vast  wi l  s tel len wat  behouden moet  
b l i j ven om vervolgens te bek i jken of  er  geld voor  is .  
  
Dat b l i jk t  n iet  het  geval.  Het CDA wi l  zo snel mogel i jk  de kerntakendiscuss ie voeren 
en dan bezuin igingsmogel i jkheden bespreken en daarbi j  zeker  ook de 
mogel i jkheden d ie geld kunnen opleveren naar voren te halen.  
 
De heer Boonstra p le i t  ervoor te bl i j ven k i jken naar  hoe de voorzieningen in stand 
kunnen bl i j ven. Als  voorbeeld noemt h i j  het  zwembad. Moet de overheid a l les  
f inanc ieren, terwij l  er  misschien wel  heel  goede andere mogel i jkheden zi jn?.  De 
overheid moet  geen barr icades opwerpen,  maar  door  het  ondersteunen van n iet 
f inanc ië le aspecten ju ist  st imuleren.  Hi j  her inner t  aan het t rage proces met 
betrekk ing tot het  zwembad en spreekt respect  u i t  voor de mensen d ie zo lang zo 
enthous ias t waren dat  ze dat  hebben volgehouden. 
 

4.  Af lossing gemeentehuis 
Mevrouw St iekema geef t  aan dat er  a l p lannen zi jn  voor  het Haderaple in. Het  CDA 
staat  open voor mogel i jkheden d ie geld generen; afboeken wordt heel  erg las t ig .   
 
Mevrouw Bachman merk t op dat het  CDA in de verk iezingscampagne een pracht ige 
poster gebruik te met  een invul l ing van het  p le in. Z i j  informeert  naar de v is ie achter 
dat p laat je .  
 
Mevrouw St iekema antwoordt  dat  er  twee trajecten zi jn .  Het  ene is verp laats ing van 
winkels naar  het centrum en het vergroten van de aantrekkel i jkheid van het 
centrum. 
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De heer Boonstra vult  aan dat  di t  concreet inhoudt  dat er  zo snel mogel i jk  iets  aan 
het Haderaple in gedaan moet worden.  Het  CDA is geen voorstander van een 
tweede supermarkt in  het gebied;  wel l icht kan verplaats ing een opt ie zi jn .   
 
 
Mevrouw Bachman merk t op dat er  voor het  Haderaplein een p lan l igt  dat  voorziet  
in de bouw van 3.000 m2 winkeloppervlak  en een supermarkt.  Z i j  in formeert wat  de 
pr inc ip ië le keuze van het CDA zou zi jn .  
 
De heer Boonstra antwoordt  dat ,  a ls het  huid ige p lan wordt  gereal iseerd,  goed 
gekeken moet worden naar  een oploss ing van het  verkeersprobleem. Ook zou in  
over leg met  de ondernemers besproken moeten worden of  er  in  de p l in t  wel  of  geen 
dagwinkels komen.  
 
Mevrouw Legemaat  informeert  of  dat  deel u itmaakt van het hele p lan. 
 
De heer Boonstra antwoordt  bevest igend. 
 
Mevrouw Legemaat  informeert  of  het  mogeli j k  zou zi jn het  gemeentehuis te 
verkopen en terug te leasen.  
 
De heer Boonstra geef t  aan dat  die mogel i jkheden er misschien wel zi jn ,  maar dat 
d ie onvoldoende oplossing zul len kunnen bieden voor de f inanc ië le s i tuat ie  met 
betrekk ing tot het  Haderaple in.  
 

5.  Parkeerbeleid 
Mevrouw St iekema merkt op dat het  CDA al eerder de mogel i jkheden voor  beta len 
achteraf  of  invoer ing van de parkeerschi j f  heef t  geopperd. Hierover  zou over leg 
gepleegd moeten worden met de ondernemers. Het ver l ies  aan parkeer inkomsten is 
n iet zo groot.  De aantrekkel i jkheid van het  gebied en de besteding in  de winkels 
kan daarmee worden vergroot ,  maar de dekk ing is nog wel een probleem. Het CDA 
zou voor  het parkeerbele id een v is ie wi l len ontwikkelen in  combinat ie met  het  
aantrekkel i jk  maken van het centrum; u i teraard dient  deze te worden voorzien van 
een f inanc ië le paragraaf  en daar in mag ook een b i jdrage van de ondernemers 
worden verwacht.  
 

6.  Bijzonder onderwijs 
Mevrouw St iekema ple it  ervoor  knelpunten en technische mankementen in  de 
huisvest ing van het Maar tens Col lega ser ieus te bek i jken.  
  
Mevrouw Legemaat  informeert  waarom het b i jzonder onderwijs  zo nadrukkel i jk  
genoemd wordt.   
 
Mevrouw St iekema antwoordt  dat  de f rac t ie  door  het Maar tens Col lege is  benaderd 
over  knelpunten. In  de begrot ing staat h iervoor een pm-post  en het  budget is  
beperk t.   
 
Mevrouw Legemaat  informeert  of  het  CDA hetzelfde zou zeggen a ls  de knelpunten 
betrekk ing zouden hebben op het  Zern ike Col lege.  
 
Mevrouw St iekema bevest igt  d i t .  
 
Mevrouw Bachman memoreert  dat het  Integraal  Huisvest ingsplan net  is  vastgeste ld 
en dat de beschikbare gelden daarmee zi jn  vastgelegd. Er  is  a l leen inderdaad nog 
een pm-post over.  
 
De heer Boonstra vult  aan dat  het CDA van mening is dat  er  aandacht moet b l i j ven 
voor  de eventuele problemen met huisvest ing van a l le  scholen.  
 
Mevrouw St iekema voegt toe dat het a l leen de bedoel ing was technische problemen 
die de f ract ie gemeld zi jn  onder de aandacht brengen.  
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Mevrouw Legemaat  informeert  hoe de f ract ie  staat tegenover samenvoeging van 
openbare en b i jzondere scholen? 
 
De heer Boonstra antwoordt  dat  de f rac t ie  n iet  pr inc ip ieel  tegen samenvoeging is  
a ls de ident i te i ten van de scholen gewaarborgd bl i j ven.  
 
Mevrouw Legemaat  vult  aan dat  scholen het ze lf  wi l len moeten wi l len en ook zelf  
het in i t iat ief  moeten nemen. 
 
Mevrouw St iekema bevest igt  dat het CDA van mening is dat  samenvoeging n iet  van 
bovenaf  moet worden opgelegd.  Als  het in i t iat ief  van de scholen zelf  komt, zoals in 
Gl immen dan is samenvoeging pr ima en moet  dat  ook n iet  worden tegengehouden. 
 
 
3.  Zijn  er eventuele breekpunten voor uw parti j  bi j  een coal it ievorming? 
Mevrouw St iekema geef t  aan l iever n iet  te wi l len spreken over  breekpunten.  Er zi jn  
wel  “ ins tappunten”  waarvan het  CDA vindt  dat  ze terug te vinden moeten zi jn in een 
coal i t ieakkoord.  Deze zi jn  hiervoor besproken.  
W èl is  het  zo dat in de verk iezingst i jd zo stevig is  ingezet  tegen een samengaan 
met Groningen en Tynaar lo dat  de f ract ie zichzelf  ongeloofwaardig zou v inden als  
ze daarmee nu wel zou instemmen. 
 
Het CDA vindt  het verder  belangr i jk  dat  er  een col legeprogramma komt met v is ie; 
van te voren moet goed worden u itgewerk t wat  er  de komende vier  jaar  wordt  
gedaan.  
  
Mevrouw Legemaat informeert  of  d i t  een programma zou moeten zi jn met concrete 
doelen of  dat  het aan moet geven welke r icht ing u itgewerk t moet  worden.  
  
Mevrouw St iekema l icht  toe dat de CDA-frac t ie  graag zou zien dat  er  gezocht  wordt  
naar  een zo breed mogel i jk  draagvlak . Het  proces mag best  op een heel  andere 
manier dan coal i t ie/oppos i t ie .   
 
Mevrouw Legemaat  vraagt wat de e indvis ie moet zi jn .  Is  het  doel een aantrekkel i jk  
Haderaplein? 
 
Mevrouw St iekema ple it  er  voor n iets u it  te s lui ten. Bepaalde taken moeten worden 
u itgevoerd,  maar daarnaast zou het doel  ook kunnen zi jn dat  het  weer  bloeiend,  
mooi en gezel l ig moet zi jn  in  het dorp. Haren moet  het  dorp zi jn waar je zou wi l len 
wonen.  
 
Mevrouw Legemaat  merk t op dat  de kans bestaat  dat je je e igen beeld moet 
b i jschaven a ls  in  over leg met ondernemers en anderen wordt  bepaald hoe het  eru it  
moet komen te zien.  
 
Mevrouw St iekema vul t  aan dat  het gaat om de houding van waarui t  je vertrek t.  Als  
er  voor jouw idee wein ig draagvlak  is ,  moet  je dat  schrappen.  Mensen hebben daar 
wel  begr ip voor  a ls  je  kunt u it leggen waarom het  niet is  geluk t.  
En a ls ze het  n iet  begr i jpen,  dan worden we daarop afgerekend. Je moet  kunnen 
zeggen: d it  leef t  m inder dan wij  gedacht  hadden, dus doen we het n iet.  
 
Mevrouw Bachman komt terug op de wens tot  v is ionair  nadenken.  Z i j  informeert  of  
er  b i j  een v is ionair  col legeprogramma ook een f inanc ië le paragraaf  zi t .  
  
Mevrouw St iekema zegt  dat de CDA-frac t ie  voors tander is  van een degel i jk  
f inanc ieel  bele id. Geld dat  er  n iet is ,  kan n iet worden u i tgegeven.  Daarbi j  tekent ze 
aan dat  wel a l le  mogel i jkheden moeten worden benut  om zo veel mogel i jk  te  kunnen 
doen.  
 
4.  Welke coal it ie z iet  u als meest wensel i jk gegeven de verkiezingsuitslag? 
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Mevrouw St iekema geef t  aan d i t  een las t ige vraag te v inden.  Gezien de 
verk iezingsui ts lag is  het  log isch dat D66 deel u itmaakt van de coal i t ie .  
Het CDA zou graag zelf  ook een b i jdrage leveren, gezien de u itkomst van het  
referendum. Er was een hoge opkomst, zeker  in  vergel i jk ing met andere 
gemeenten.  
De par t i jen d ie de afgelopen per iode het  bestuur hebben gevormd hebben b i j  de 
verk iezingen n iet  gewonnen. Het  CDA ook n iet ,  maar  de f ract ie zie t wel  
mogel i jkheden tot samenwerk ing.  De onderhandelingen zi jn  nog maar  net 
begonnen. Voor het  CDA is het  belangr i jk  e lkaar te vinden op inhoud. 
 
Mevrouw Bachman informeert  of  het  CDA overeenkomsten ziet met  andere part i jen.  
 
De heer Boonstra merk t op dat voor wat het  CDA betref t ,  gezien de u itkomst van 
het referendum zal gaan om par t i jen d ie hebben ingezet  op het ‘nee’.  
 
Mevrouw Bachman zegt  op zoek te zi jn  naar  overeenkomsten op a l ler le i  gebieden, 
omdat  er  heel veel zaken zi jn  waar een oplossing voor  moet  worden gevonden. Het 
gaat n iet a l leen om de gemeente l i jke her indel ing.  
  
Mevrouw Legemaat  vraagt wat voor het CDA de andere cr i ter ia  zi jn . 
 
De heer Boonstra antwoordt  dat  het CDA vindt dat  de communicat ie tussen burger 
en overheid verbeterd moet worden. De overheid en de burger moeten meer b i j  
e lkaar worden betrokken. Vanui t  een ivoren toren bedenken hoe het  moet  is  n iet de 
bestuurss t i j l  d ie  het  CDA voors taat.  
 
Mevrouw St iekema voegt daaraan toe dat  het CDA s tabi l i te i t  heel belangr i jk  v indt.  
Natuur l i jk  moet de coal i t ie het  inhoudel i jk  grotendeels  met e lkaar  eens zi jn,  maar  er  
moet onder l inge s tabi l i te i t  en ver trouwen zi jn.  Er moet een col legiaal  bestuur  zi jn.  
Geen pol i t iekek spel le t jes , maar  een fatsoenl i jk ,  degel i jk  en s tabiel  bestuur 
ongeacht welke personen daar invul l ing aan geven. 
 
Mevrouw Legemaat  merk t op d i t  toch voor een groot  deel afhankel i jk  is  van 
mensen.  
 
Mevrouw St iekema onderschr i j f t  dat ,  maar  s te l t  dat de inhoud het belangr i jkst is  en 
dat de verbondenheid met e lkaar  de volgende s tap is .  
 
Mevrouw Bachman geef t  aan dat g isteren het idee naar voren is  gebracht om voor 
het scheppen van col leg ia l i te i t  en de gewenste bestuurscultuur ,  profess ionele 
coaching in  te schakelen.  
 
Mevrouw St iekema meldt  dat  di t  idee door het  CDA wordt omarmd als een heel  
goed voorste l.  
 
De heer Boonstra voegt  daaraan toe dat het  zou moeten gelden voor col lege en 
raad. Er  was een duidel i jke scheids l i jn.  Natuur l i jk  komt er nu ook geen coal i t ie d ie 
door  iedereen zal  worden omarmd, maar  er moet wel  gewerk t worden aan een 
bredere samenwerk ing. 
 
5.  Welke wensen heeft  u ten aanzien van een coalit ie? 
Mevrouw St iekema geef t  aan de het  CDA de sfeer  heel belangr i jk  v indt.  Er moet 
chemie zi jn tussen mensen. Er  moet  ver trouwen zi jn in e lkaar .  Het  goed met e lkaar  
voor  hebben en voortdurend de belangen van de inwoners  voor  ogen houden.  Het 
zou zo moeten zi jn dat  er  gezegd kan worden: “W e hebben een leuk team en d it  is  
wat we de komende vier  jaar samen gaan doen.”  
 
Mevrouw Legemaat  merk t op dat  het woord vertrouwen vaak v ie l  in de afgelopen 
per iode. Het  gaat  dan b i jna net  zo vaak over  coal i t iedwang.  Z i j  informeert hoe het 
CDA daar tegenover s taat.  Hoeveel ru imte er  is .  
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Mevrouw St iekema antwoordt  dat  voor  het CDA t rouw en loyal i te i t  aan gemaakte 
afspraken voor zich spreekt,  Dan moet je n iet steeds a l les  weer ter  d iscuss ie 
ste l len. De concess ies  zi jn dan in  zekere zin a l  gedaan.  Het  kan best zi jn  dat er  in 
de loop van de t i jd n ieuwe dingen boven tafe l komen. Als daar geen duidel i jke 
afspraken over zi jn gemaakt,  dan mag je opnieuw in d iscuss ie gaan en moet het  
co l lege zi jn  best doen om draagvlak  te v inden.  
 
Mevrouw Legemaat  wi l  dat  graag verduidel i jk t  hebben, omdat  in  het  a lgemeen, a ls 
het co l lege goed naar de commissies  lu is ter t ,  a l les  b i jna raadsbreed kan worden 
aangenomen. 
  
De heer Boonstra vult  aan dat  afspraken n iet  worden gemaakt op deta i ln iveau. De 
bas is  moet  zi jn  dat je je aan de hoofd l i jnen houdt.  Het  moet  n iet zo  zi jn dat  het 
co l lege achter over kan leunen, omdat ze op de coal i t ie  kan vertrouwen.  De v is ie 
moet de bas is  zi jn  en voor  de deta i ls  moet  draagvlak  worden gevonden. 
  
Mevrouw Legemaat  c i teer t  het  verk iezingsprogramma van D66:  dat  democrat ie  n iet  
a l leen een kwest ie is  van de meerderheid, maar dat het erover gaat hoe je  de 
minderheid erbi j  betrek t.  
Zi j  informeer t hoe het CDA zou kunnen zorgen voor  een breed draagvlak . 
 
Mevrouw St iekema merkt op dat haar  f rac t ie  soms niet begr i jpt  waarom bepaalde 
zaken d ie in een commissievergader ing naar voren komen niet  worden verwerk t in  
een raadsvoors te l .  Als  er  in  een commissievergader ing zaken naar  voren komen die 
zouden kunnen le iden tot aanpassing van een raadsvoorste l,  dan moet je in fe i te  bi j  
a l le  f ract ies langsgaan om te informeren hoe men daar tegenover s taat.  Daarmee 
wordt  iedereen deelgenoot van dat voorste l en kan er  een veel breder  draagvlak  
zi jn .  
 
6.  Stelt  u op voorhand bepaalde voorwaarden aan een coal it ie? 
Mevrouw St iekema geef t  aan dat d it  e igenl i j k  al  naar voren is gekomen. Er moet 
vertrouwen zi jn  dat er  voor  de komende vier  jaar  een s tabie l bestuur is .  
Het gaat om de inhoud, de bemensing en het  hele proces dat  op ons afkomt. Het  
gaat n iet in de eerste p laats  om wel of  geen bomen. Het  gaat  er  om of  er  vo ldoende 
vertrouwen is in het  proces om tot  een coal i t ie te  komen,  of  er  deskundigheid is  en 
loyal i te i t  is  om te komen tot co l leg iaal bestuur en bele id met een goede f inancië le 
onderbouwing.  Het  totaalp laat je  moet  k loppen.  
 
Mevrouw Bachman informeert  of  er  van de kant van de f rac t ie  nog vragen zi jn.  
 
De heer Boonstra memoreert  dat D66 betaald parkeren wi l  afschaf fen en een 
b lauwe zone wi l  invoeren. Hi j  vraagt om een nadere toel icht ing op d ie p lannen.  
 
Mevrouw Bachman merk t op dat in de ideeën van D66 de parkeergarage voor  
langparkeerders  b l i j f t  gehandhaafd. De bedoeling is  het  gat dat  in  de begrot ing 
ontstaat  te d ichten ui t  OZB-niet  woningen, een bi jdrage te vragen van de 
ondernemers en een gemeente l i jke b i jdrage.  D66 v indt d it  zo belangr i jk ,  omdat het  
dorpscentrum niet a l leen economische eenheid is ,  maar ook een soc ia le p lek . Als  in  
het kader  van de W MO geld wordt  u itgegeven om mensen e lkaar te laten 
ontmoeten,  dan is  een f inanc ië le b i jdrage aan het  dorpshar t op zi jn  p laats.  
Er komen door afschaf f ing van betaald parkeren en invoer ing van de b lauwe zone 
minder opbrengsten, maar daar s taat tegenover  dat er  ook geen onderhoudskosten 
voor  de meters meer  z i jn .  
 
De heer Boonstra informeert of  er  voor d it  idee voldoende draagvlak  is  bi j  de 
ondernemers.   
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Mevrouw Bachman antwoordt  dat  er  natuur l i j k  contacten zi jn geweest  met de 
ondernemers.  Een v is ie voor het dorpshar t is  hard nodig.  D66 zi jn  ervan over tu igd 
dat er  goede mogel i jkheden zi jn .  In  de oml iggende winkelcentra is  overal  vr i j  
parkeren.  W e wi l len mensen u it  de regio weer terug. W e wi l len een gastvr i j  centrum 
zi jn .  
 
De heer Boonstra informeert naar  het verdere ver loop van het  proces.  Gisteren is 
gesproken GVH, vandaag zi jn a l le  andere part i jen aan de beur t.  Hoe gaat  het 
verder  en wat  gebeur t er  nog in  de openbaarheid.  
 
Mevrouw Bachman denkt dat er  woensdag wel een beeld is  over  het  verdere 
ver loop.  De volgende ronde zou kunnen bestaan u i t  nog een aanta l  gesprekken,  
misschien met één par t i j ,  m isschien met  meerdere par t i jen 
Zo lang dat mogel i jk  is  zou de volgende ronde ook in de openbaarheid kunnen, 
maar dat kan niet meer a ls  het  gaat  over  f inanc ië le belangen of  personen. 
 
Mevrouw St iekema bedankt voor  de ui tnodig ing voor  d i t  gesprek. 
 
Mevrouw Bachman s lu it  de besprek ing af  om 10.45 uur.   


