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GEMEENTE HAREN 
 
NOTULEN verkennende bespreking coal i t ievorming 
  
Gehouden op dinsdag 25 maart  2014 van 11.00 – 12.10 uur 
 
 
Aanwezig: 
De dames M.J.  Bachman, W. Legemaat (D66),  D. Praamstra-Bos en de heer Pieter  
Steenbergen (CU) 
Publ iek:  12 personen 
 
Mevrouw Bachman le idt  de bespreking en heet de afgevaardigden van de 
Chris tenUnie en het publ iek op de tr ibune van harte welkom. Zi j  deel t  mee dat van 
de gesprekken notulen worden gemaakt.  Deze worden ter  goedkeuring toegestuurd 
en na akkoord op de gemeentel i jke websi te geplaatst .  
 
D66 heeft  voorgesteld de verkennende gesprekken in het openbaar te laten 
plaatsvinden. In de ui tnodiging z i jn een aantal  vragen gesteld om structuur aan het 
gesprek te geven. Gisteren is  gesproken met GVH; vandaag vinden gesprekken met 
de andere part i jen plaats.  De bedoel ing is  in de loop van woensdag bekend te 
maken hoe het proces verder gaat.   
 
Mevrouw Bachman geeft  aan graag te wi l len weten wat de CU vindt van het fe i t  dat 
de gesprekken openbaar z i jn. 
 
Mevrouw Praamstra deel t  mee dat z i j  geen enkel  probleem heeft  met de 
openbaarheid.  Er  is  niets te verbergen 
Ook de heer Steenbergen heeft  geen enkel bezwaar.  Naar z i jn mening past deze 
aanpak helemaal bi j  D66 en wat d ie part i j  wi l  u i ts tra len. Pr ima star t .  
  
Mevrouw Bachman informeert  of  de deelnemers aan het gesprek z ich niet  door 
deze aanpak belemmerd voelen. 
  
Dat bl i jk t  niet  het geval .  Mevrouw Praamstra vul t  aan dat de CU staat voor open en 
transparant en dat is  ook precies wat D66 ui ts traal t .   
 
Mevrouw Bachman geeft  aan dat deze bespreking is  bedoeld om overeenkomsten te 
zoeken om van daaruit  te k i jken naar mogel i jkheden voor een coal i t ie . 
 
1. Wat zi jn 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? 
 

1. WMO 
Mevrouw Praamstra merkt  op dat er  wordt gesproken over dossiers/problemen. De 
CU vindt het bele id het belangr i jkste.  Als er  een goed beleid is ,  worden de 
problemen opgelost . 
 
De fract ie van de CU vindt een goede ui tvoer ing van de WMO heel  belangri jk .  Naar 
haar oordeel  is  Haren te k le in om daar zel f  een goede invul l ing aan te kunnen 
geven. De samenwerkingsverbanden z i jn onduidel i jk ,  dus is  de gemeentel i jke 
her indel ing ook voor de ui tvoer ing van de WMO van groot belang. Het zel fde geldt  
voor de andere twee zaken op di t  terrein:  jeugdzorg en part ic ipat ie.  Onlangs heeft  
de heer Ar ie Slob, l id  van de Tweede Kamer namens de Chr is tenUnie er  voor 
geplei t  de gemeenten meer geld te geven voor de grote hoeveel  taken die op hen 
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afkomt.  De fract ie denkt dat het goed is  ook vanui t  d i t  huis zo’n s ignaal  naar Den 
Haag te sturen. 
 
Mevrouw Legemaat informeert  of de CU van mening is  dat de gemeente al le dr ie de 
gebieden niet  aan zou kunnen, of dat d i t  a l leen geldt  voor de WMO. 
  
Mevrouw Praamstra geeft  aan dat Jeugdzorg goed geregeld l i jk t  te z i jn door de 
samenwerking met 23 gemeenten.  
Er  is  veel  onduidel i jkheid en er  z i jn voortdurende veranderingen. Voor de WMO 
vindt de CU het belangr i jk  dat de ident i te i t  in  de zorg gewaarborgd bl i j f t .  Mensen 
moeten zorg kr i jgen die bi j  hun levensinstel l ing past;  dat er  keuzevr i jheid bl i j f t  is  
belangri jk .  
 
Mevrouw Legemaat informeert  hoe de keuzevr i jheid gewaarborgd kan worden als er  
in samenwerkingsverband zorg wordt ingekocht. 
  
Mevrouw Praamstra merkt  op dat keuzevr i jheid als  voorwaarde gesteld kan worden 
bi j  het inkopen van zorg, zeker bi j  de psychische zorg. Wat de CU betref t  geldt  di t  
over igens voor a l le levensovertuig ingen. 
 
Mevrouw Legemaat informeert  of de CU van mening is  dat d i t  ook zou moeten 
gelden voor b i jvoorbeeld huishoudel i jke hulp of  de dagbesteding. 
 
Mevrouw Praamstra merkt  op dat de taken worden gedecentra l iseerd om de zorg 
dichterbi j  de mensen te brengen. Het zou de insteek moeten z i jn om in ieder geval  
te proberen dat te real iseren, maar a ls  het n iet  kan, houdt het op. 
 
Mevrouw Bachman geeft  aan dat delen van de WMO en de part ic ipat iewet a l  
worden opgeschaald naar regionaal  n iveau. Er is  nog wel  wat lokale ru imte. Ze 
vraagt hoe de CU-fract ie de verdel ing in de toekomst z iet .  
  
Mevrouw Praamstra antwoordt dat er  net begonnen is met wi jk teams. Haar f ract ie 
zou graag al les wat lokaal  kan, ook lokaal  doen, zoals huishoudel i jke zorg etc.  De 
wi jk teams kennen de mensen, d ie kunnen het best beoordelen wat iemand nodig 
heeft .  Als het regionaal  is ,  is  de l i jn  weer langer.  Er  moet nog wèl  hard gewerkt  
worden aan de bekendheid van de wi jk teams.  
 
Mevrouw Legemaat vraagt hoe de wi jk teams meer bekendheid zouden kunnen 
kr i jgen. 
 
Mevrouw Praamstra verte l t  dat buurtzorg wel  bekend is .  Voor het meer bekend 
maken van de wi jk teams zou er  een presentat ie gehouden kunnen worden in de 
raad, of  een informatieronde langs de buurthuizen met een afvaardig ing van de 
raad en de wi jk teams. 
 
Mevrouw Bachman her innert  eraan dat de keuzenota is  aangenomen en dat er  
regionale verbanden zi jn aangegaan. Ze vraagt of  de CU nog steeds achter  d ie 
besl iss ing staat.  
 
Mevrouw Praamstra geeft  aan dat d i t  in  pr inc ipe wel  zo is .  Als er  echter  goede 
redenen z i jn om te k i jken of  het anders,  en dan betekent dat in d i t  geval  beter,  kan, 
dan is  dat zeker bespreekbaar.  Afgesloten contracten kunnen niet  zomaar 
opengebroken worden, maar goede ideeën zul len al t i jd  bespreekbaar z i jn. 
 

2. Herindeling 
De heer Steenbergen merkt  op dat di t  punt s terk samenhangt met punt 1 van het 
l i js t je.  De ui ts lag van het referendum was duidel i jk ,  maar wat doen we er  mee? 
Volgens de fract ie van de CU zi jn er  onder de 75% ‘oneens’  s temmers ook veel  
mensen die vonden dat er  te weinig informat ie was en het moto huld igden: bi j  
twi j fe l ,  n iet doen. Het proces zal  over moeten en er zouden op voorhand geen 
opties moeten worden ui tgesloten. De CU-fract ie zou het l ie fs t  met een schone le i  
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op nieuw beginnen met een goed proces dat moet le iden tot  een zo goed mogel i jke 
keuze. 
 
Mevrouw Legemaat memoreert  dat de fract ie steeds heeft  aangegeven dat de raad 
over her indel ing beslui t .  Nu is  gebleken dat de burgers het n iet  eens zi jn met het 
beslui t  van de raad. Ze informeert  of  de CU-fract ie vindt dat de burgers voldoende 
bi j  d i t  beslu i t  waren betrokken. 
 
Mevrouw Praamstra l icht  toe dat de raad de volksvertegenwoordig ing is  en die 
neemt ui te indel i jk  het beslui t .  Volgens de CU-fract ie was er  wèl  voldoende 
informat ie. Het is  n iet bekend waarom de mensen het raadsbeslu i t  hebben 
afgewezen. 
  
Het is  dus een raadsbeslu i t .  Mevrouw Legemaat vraagt,  of  de CU-fract ie,  in dat 
l icht ,  van mening is  dat de inwoners niet  opnieuw bi j  het proces betrokken moeten 
worden. 
  
De heer Steenbergen nuanceert  dat.  De CU-fract ie wi l  de inwoners zeker wel 
opnieuw bi j  het proces betrekken, maar is  ook real is t isch. Er z i jn al t i jd  mensen die 
geen kennis nemen van de aangeboden informat ie en niet  komen bi j  
in format iebi jeenkomsten. De raad neemt wèl  kennis van de beschikbare informat ie 
en neemt op basis daarvan een beslui t .  
 
Mevrouw Legemaat merkt  op dat er  desondanks in d i t  geval  een keuze was 
gemaakt d ie de inwoners van Haren niet  wi l len. 
 
De heer Steenbergen onderkent dat de raad z ich beter  had moeten laten informeren 
door de burgers,  maar v indt wel  dat het  ui te indel i jk  de volksvertegenwoordig ing is  
d ie besl is t .  
 
Mevrouw Praamstra informeert  wie de kar zal  t rekken als het proces opnieuw wordt 
ingegaan. Het l i jk t  haar geen goed idee dat B&W di t  gaan doen. Een 
vertegenwoordig ing van de raad l i jk t  haar beter ,  omdat de besl iss ing ui teindel i jk  
ook aan de raad is . 
  
Mevrouw Legemaat merkt  op dat het wel  mogel i jk  is  dat de gemeenteraad di t  doet.  
In Zuidhorn is  dat ook gedaan. 
 
Mevrouw Praamstra onderstreept nogmaals het belang van zorgvuldigheid,  waarbi j  
getracht moet worden de voorzieningen zoveel  mogel i jk  in stand te houden. Haar 
f ract ie zou de gemeentel i jke her indel ing als één van de eerste problemen wi l len 
aanpakken. 
 
Mevrouw Bachman informeert  of  z i j  het  goed heeft  begrepen dat de CU-fract ie de 
voorz ieningen koppelt  aan de her indel ing. 
  
Mevrouw Praamstra l icht  toe dat de gemeente al le taken die het r i jk  overdraagt n iet  
a l leen aankan en dat de CU-fract ie het voorz ieningenniveau zoveel  mogel i jk  
overeind wi l  houden. 
 
Mevrouw Legemaat informeert  of er ,  volgens de CU, door her indel ing grotere kans 
bestaat op bi jvoorbeeld het behoud van de bib l iotheek. 
 
Mevrouw Praamstra l icht  toe dat z i j  met voorzieningen bi jvoorbeeld die in het kader 
van de WMO bedoel t .  Het proces rond de her indel ing moet zorgvuld ig z i jn,  maar er  
moet wel  snel  duidel i jkheid komen over dat soort  voorzieningen om de onzekerheid 
b i j  de mensen weg te nemen. 
 
De heer Steenbergen geeft  aan dat er  n iet  al leen een mooie ui tdaging voor D66 
l igt ,  maar dat d ie door de CU-fract ie ook gevoeld wordt.  Het probleem is er  en het 
moet worden opgelost .  Hi j  p lei t  ervoor niet op voorhand opt ies ui t  te s lu i ten. 
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Groningen is  misschien niet  de beste opt ie,  maar hi j  p le i t  er voor open te beginnen 
en deze opt ie wel  mee te nemen in de overwegingen.  
Desgevraagd bevest igt  de CU-delegat ie dat in haar opt iek de opt ie zel fs tandig 
b l i jven niet meer tot  de mogel i jkheden behoort .  
  

3. DHE 5/6 
De CU-fract ie geeft  aan grote zorgen te hebben over het u i ts te l  dat er  misschien 
niet  komt.  De fract ie zou er  geen moeite mee hebben gehad als het voorstel  
g is teren door de raad was aangenomen. In de commissie is  a l  gezegd dat het een 
heel  groot dossier  is .  De nieuwe raad moet veel  in lezen. 
 
De heer Steenbergen merkt  op dat er  in apr i l  een vreemde s i tuat ie ontstaat a ls  er  
een nieuwe raad is  en nog geen nieuw col lege. 
 
Mevrouw Legemaat brengt naar voren dat het wel  de nieuwe raad is  d ie de zaak 
moet dragen de komende vier  jaar.   
 
De heer Steenbergen informeert  of  D66 denkt dat de nieuwe raad dan voldoende 
kennis heeft  om een goede besl iss ing te nemen. De omvang van het dossier  is  
bekend en persoonl i jk zou hi j  er  n iet  aan moeten denken om in vier weken 
voldoende dossierkennis te moeten opbouwen voor het nemen van een goede 
besl iss ing. 
  
Mevrouw Legemaat denkt dat het mogel i jk  moet z i jn in v ier  weken voldoende 
dossierkennis op te bouwen als de informatie wordt toegespi ts t  op het deelbeslu i t  
waar het om gaat. 
 
De heer Steenbergen brengt nogmaals onder de aandacht dat er in apr i l  nog geen 
nieuw col lege is ,  terwi j l  het  heel  belangri jk  is  dat de behandel ing wel  in apr i l  p laats 
v indt.  Hi j  spreekt de hoop ui t  dat D66 het probleem van de CU-fract ie begri jpt .  
 

4. Haderaplein 
De CU-fract ie zou graag zien dat er  voortgang komt.  Het plan heeft  v ier  jaar  in de 
wacht gestaan. De fract ie is  voorstander van een compact p le in en geeft  in 
overweging de winkels u i t  andere gedeel ten van het dorp wat meer te centreren in 
het dorpshart 
 
Mevrouw Legemaat informeert  of de fract ie dat a ls  een overheidstaak ziet .  
 
Mevrouw Praamstra ontkent dat,  maar v indt wel  dat de gemeente met ondernemers 
hierover in gesprek moet gaan. 
  
De heer Steenbergen ste l t  dat er iets zal  moeten gebeuren, omdat er  na volgend 
jaar  een af lossing gedaan zal  moeten worden.  
 
Mevrouw Bachman onderschr i j f t  dat.  Z i j  in formeert  of  de CU-fract ie door wi l  gaan 
met het plan dat er  nu l igt  of  dat er ook andere opt ies bespreekbaar z i jn. 
  
De heer Steenbergen merkt  op dat er  vier  jaar  geleden ook opnieuw is  begonnen. In 
pr incipe wi l  z i jn f ract ie het p lan handhaven, misschien met enkele k le ine 
aanpassingen. Zo snel mogel i jk  een beslu i t  nemen, want er  moet afgelost  worden 
en dat lukt  n iet  met de inkomsten ui t  parkeren. 
 
Mevrouw Praamstra informeert  naar de ideeën over parkeren en de invoering van 
een blauwe zone. 
 
Mevrouw Bachman l icht  toe dat onbetaald parkeren en de invoering van een blauwe 
zone hoort  b i j  de vis ie van haar fract ie op het dorpshart .  In de toekomst is  er 
minder winkeloppervlak nodig.  Er  moet een economisch, sociaal  en cul tureel  
gastvr i j  centrum komen en deze parkeermaatregelen vormen een deel  van de 
maatregelen om dat doel  te bereiken. 
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De heer Steenbergen merkt  op dat er ,  gezien de ontwikkel ingen, misschien ook wel  
te veel  winkels in Haren waren.  
 
Mevrouw Legemaat onderschr i j f t  dat.  Doordat er  s teeds meer v ia internetwinkels 
wordt gekocht is  er  minder behoefte aan fys ieke winkels.  Die ontwikkel ing is  n iet  
tegen te houden. 
 

5. Geen extra koopzondagen  
Mevrouw Praamstra merkt  op dat het s tandpunt van haar f ract ie in dezen geen 
verrassing zal  z i jn.  De zondagrust moet gehandhaafd bl i jven, ook omdat de kle ine 
winkel iers n iet  mee kunnen doen aan ru imere openingst i jden. Dat brengt veel  extra 
kosten met z ich.  Die kunnen de grote supermarkten misschien wel  dragen, maar z i j  
n iet .   
 
De heer Steenbergen onderschr i j f t  d i t .  Het is  n iet  al leen een keuze vanui t  de 
identi tei t  van de CU. De k le ine winkel iers ver l iezen het bi j  extra koopzondagen 
al t i jd  van de grote;  z i j  kunnen die extra kosten niet  dragen. 
 
Mevrouw Praamstra her innert  aan de evaluat ie van de koopzondagen die haar 
f ract ie heeft  gevraagd. 
 

6. Duurzaamheid 
De heer Steenbergen l icht  d i t  punt toe. Voor de CU-fract ie zou duurzaamheid de 
blauwdruk moeten z i jn onder a l les wat wordt gedaan.  
 
Mevrouw Legemaat informeert  of er  volgens de CU-fract ie meer zou moeten worden 
gedaan dan wat in de k l imaatnota is  opgenomen. 
  
Mevrouw Praamstra l icht  toe dat het haar fract ie vooral  gaat om zaken als het 
toepassen van aardwarmte, het aanleggen van oplaadpunten voor e lektr ische 
auto’s e.d. 
 
Mevrouw Bachman informeert  of  de fract ie daar extra budget voor vr i j  wi l  maken. 
  
De heer Steenbergen z iet  het meer a ls  een vervolg op wat er  nu is .  Er  zou al leen 
bi j  voor l iggende keuzes zo veel  mogel i jk  gekozen moeten worden voor 
duurzaamheid. 
 

7. Identiteit  
De heer Steenbergen l icht  toe dat het h ier  de ident i te i t  van de chr is te l i jke scholen 
betref t .  De fract ie v indt dat er  keuzevr i jheid moet b l i jven. 
 
Mevrouw Praamstra vul t  aan dat de fract ie geen voorstander is  van 
combinatiescholen, zoals in Gl immen. 
  
Mevrouw Legemaat brengt naar voren dat combineren in Gl immen een wens was 
van de scholen zel f .   
 
Mevrouw Praamstra v indt het geen probleem als de scholen het zel f  wi l len,  maar 
v indt niet  dat de gemeente act ief  moet inzetten op combinatiescholen. 
 
Mevrouw Legemaat informeert  hoe de CU-fract ie staat tegenover het vergoeden van 
kosten voor het bezoeken van specia le scholen op grote afstand om reden van 
geloofsovertu iging. 
 
Mevrouw Praamstra geeft  aan hiervan in de gemeente geen voorbeelden te kennen. 
 
Mevrouw Legemaat verduidel i jk t  haar vraag. Als b i jvoorbeeld Is lamit ische ouders 
vervoer aanvragen om hun k ind bi jvoorbeeld in Emmen naar school  te kunnen laten 
gaan, omdat z i j  dat  belangr i jk  vinden. 
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Mevrouw Praamstra onderkent dat een dergel i jke vraag vanui t  iedere achtergrond 
kan worden gesteld.  Naar haar mening mogen hieraan zeker grenzen worden 
gesteld. 
 
Mevrouw Legemaat geeft  aan dat de vraag ook zou kunnen worden gesteld of  het 
terecht is  dat gemeente de kosten voor vervoer betaal t  a ls  het om normale gezonde 
basisschoolkinderen gaat en de ouders zel f  d ie keuze maken. 
 
Mevrouw Praamstra onderschr i j f t  dat en vul t  aan dat haar ouders vroeger ook zel f  
de extra kosten voor het bezoeken van een school  verder weg voor l ie f  namen. 
 
3. Zi jn er eventuele breekpunten voor uw part i j  bi j  een coalit ievorming? 
De heer Steenbergen laat weten dat de CU-fract ie n iet aan een coal i t ie  zal  
deelnemen als er een beleid zou worden gevoerd dat in str i jd  is  met de ident i te i t  
van de CU. Hi j  denkt dan aan zaken als gebonden zorg, koopzondagen etc.  en 
voegt daaraan toe dat de fract ie a l le ver trouwen heeft dat h iermee integer wordt 
omgegaan. 
 
Mevrouw Bachman merkt  op dat de WMO met veel  minder geld zal  moeten worden 
ui tgevoerd. Dat zal  misschien ook de keuzevr i jheid beïnvloeden. Moet er  gekozen 
worden voor a lgemeen voor l iggende voorz ieningen of  voor het fac i l i teren van iets 
wat is  aangepast aan de speci f ieke cl iënt? 
 
De CU-fract ie real iseert  z ich volgende heer Steenbergen zeker wel  dat vol ledige 
keuzevr i jheid niet  op al le v lakken zal  lukken, maar wi l  z ich wel  inzetten om dat 
zoveel  mogel i jk  te real iseren. Als dat n iet  v ia de regul iere weg kan, dan zul len er  
zeker andere oplossingen worden gezocht,  b i jvoorbeeld v ia de kerken. 
  
4. Welke coalit ie ziet  u als meest wenseli jk gegeven de verkiezingsuitslag? 
De heer Steenbergen vindt het logisch dat de part i jen die bi j  de verkiezingen winst 
hebben behaald de kar gaan trekken, aangevuld met een derde en eventueel  v ierde 
part i j .  De CU is  voorstander van een zo breed mogel i jk  draagvlak en zou ook graag 
de chr is te l i jke s ignatuur ver tegenwoordigd z ien. Omdat er  met CU als derde part i j  
onvoldoende draagvlak zou z i jn,  heeft  de CU voorkeur voor CDA als derde part i j  
gezien de chr is tel i jke s ignatuur. 
 
Mevrouw Praamstra vraagt hoe D66 aanki jk t  tegen het benoemen van een 
informateur. 
 
Mevrouw Bachman her innert  z ich dat mevrouw Praamstra haar dat eerder heeft  
gevraagd. Zi j  in formeert  naar de achtergrond van die vraag. 
 
Mevrouw Praamstra denkt dat het goed zou kunnen werken om iemand van bui ten 
met een open viz ier  de opt ies voor een coal i t ie  te laten verkennen. 
  
De heer Steenbergen vul t  aan dat de gemeentel i jke her indel ing een zaak is  van de 
raad, maar dat d ie van invloed is  op al le andere zaken. Hi j  vraagt z ich af  in 
hoeverre daar van te voren overeenstemming over kan worden bereikt .  Dat lukt  
zeker n iet  in de coal i t iebesprekingen. Een informateur zou daar onafhankel i jker in 
staan. 
 
Mevrouw Bachman antwoordt dat er  wel over de inschakel ing van een informateur 
is  nagedacht.  Ui te indel i jk  is  besloten daar n iet  voor te k iezen, omdat D66 een 
s ignaal  wi lde afgeven. Een informateur d ie één voor één met part i jen in een kamer 
gaat z i t ten paste daar n iet  bi j .  
 
De heer Steenbergen denkt dat een informateur goed zou kunnen werken, omdat h i j  
in  het gesprek een puur onafhankel i jke posit ie kan innemen. 
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Mevrouw Legemaat onderkent dat en denkt dat b i j  een andere verk iez ingsuits lag 
wel l icht  een andere keuze was gemaakt.  De D66-fract ie wordt nu ondersteund door 
een k lankbordgroep en ontvangt volop steun van de landel i jke part i j .  
 
De heer Steenbergen wi l  graag weten wat de mening van D66 is  a ls  er  part i jen z i jn 
d ie op voorhand wel  bepaalde zaken ui ts lui ten. 
  
Mevrouw Legemaat denkt dat er in beginsel  voor a l les wel  een modus is  te v inden. 
 
Mevrouw Bachman vult  aan dat haar fract ie democrat ie ook ziet  a ls  aandacht 
besteden aan de stem van de minderheid en ju is t  daar heeft  het in de afgelopen 
per iode aan ontbroken.. 
 
5. Welke wensen heeft  u ten aanzien van een coalit ie? 
Voor de CU-fract ie moet er  de wi l  tot  samenwerking z i jn en vertrouwen. Dat was er  
de afgelopen jaren niet .  De raad en het col lege moeten de gemeente Haren en al le 
inwoners zo goed mogel i jk  ter  z i jde staan. 
 
Mevrouw Bachman vraagt op welke wi jze daar invul l ing aan kan worden gegeven. 
De afgelopen jaren is  er b i j  haar f ract ie vaak het gevoel  geweest dat ze net zo 
goed thuis hadden kunnen bl i jven; de coal i t ie  had al les afgekaart.  
 
Mevrouw Praamstra herkent dat gevoel  n iet,  maar z i j  wi l  e igenl i jk  ook l iever voorui t  
k i jken. Wat geweest is,  daar kan niets meer aan veranderd worden. Het is  heel  
belangri jk  in de komende raadsperiode in samenwerking en vertrouwen te werken. 
  
Mevrouw Legemaat merkt  op dat zaken via het normale tra ject  eerst  in de 
commissie worden behandeld.  Het is  aan het col lege om te bezien of  iets wat daar 
gezegd wordt kan worden overgenomen, zodat er  een breder draagvlak wordt 
gecreëerd. Zi j  her innert  aan de behandel ing van het opstel terre in De Vork.Toen 
heeft  haar f ract ie a l leen gevraagd: “Leg het vast.”  
En zel fs  dat leek niet  mogel i jk .  Toen het toch gehonoreerd werd, kon het voorste l  
raadsbreed worden aangenomen. 
 
De heer Steenbergen veronderstel t  dat de verhouding misschien toen al  te zeer 
was verhard waardoor het onmogel i jk  was geworden op eniger lei  manier  tot  
samenwerking te komen. Het is  nu belangr i jk  b lanco, b i j  nul ,  te beginnen. Al les l ig t  
weer open.  
 
Mevrouw Praamstra erkent dat er  fouten z i jn gemaakt, door haar f ract ie en door 
anderen. Zi j  wi l  n iet  te veel  achterom ki jken. 
  
De heer Steenbergen verte l t  dat h i j  wel  eens van de publ ieke tr ibune is  weggelopen 
vanwege de onprett ige sfeer;  h i j  heeft  z ich vaak afgevraagd waar dat door kwam. 
  
Mevrouw Bachman merkt  op dat de communicat ie n iet  a l leen in de raad niet goed 
ging. Vanuit  het huis naar de inwoners gaat er ook iets n iet  goed. De inwoners 
hebben duidel i jk  aangegeven dat ze nu een andere pol i t ieke cul tuur wi l len.  Het z i jn 
twee paral le l le paden. De verbinding vanui t  het huis naar de inwoners moet weer 
op orde komen. Niet  omdat het moet,  maar omdat er  zoveel  kennis,  expert ise en 
betrokkenheid is ,  waar gebruik van gemaakt kan worden. 
 
Mevrouw Legemaat vul t  aan dat een pr ima sfeer in de raad op z ich niet  voldoende 
is .  Zi j  heeft  ervaren dat er  onder de inwoners een grote bereidheid is  tot  
construct ief  meedenken. 
 
Mevrouw Praamstra z iet  dat toch iets anders.  Bi j  bepaalde onderwerpen zi jn er  
zeker mensen, zoals dest i jds de insprekers van Gl immen, maar b i j  het volgende 
onderwerp was er  b i jna niemand meer.  Zi j  denkt dat het heel  moei l i jk  is  a l le 
burgers b i j  a l les te betrekken. Misschien dat het zou helpen om de commissie-
vergader ingen op locat ie te houden. Haar fract ie heeft  d ie wens al  jaren.  
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Mevrouw Legemaat denkt dat er n iet  al leen vanui t  het huis iets moet worden 
gedaan, maar dat de fract ieleden natuur l i jk  zel f  ook naar bui ten kunnen gaan om te 
informeren hoe inwoners over bepaalde zaken denken.  
 
Mevrouw Praamstra is het daar mee eens, maar geeft  ook aan dat di t  voor een 
eenmansfract ie erg moei l i jk  is .  
 
6. Stelt  u op voorhand bepaalde voorwaarden aan een coalit ie? 
De heer Steenbergen laat weten dat de CU-fract ie n iet op voorhand voorwaarden 
aan een coal i t ie  s te l t .  Op basis van het ver leden is  er  het volste vertrouwen dat de 
D66-fract ie met de vorming van een coal i t ie  zeer open en integer zal  omgaan. 
 
Mevrouw Legemaat wi l  graag weten of  de CU-fract ie van mening is  dat de fract ies 
gebonden z i jn aan een eenmaal afgesloten coal i t ieakkoord. 
 
De heer Steenbergen is  van mening dat het inherent is aan het dual is t ische 
systeem dat de fract ies n iet  gebonden z i jn.  Er  moeten al t i jd  concessies worden 
gedaan, want n iet  a l les kan van tevoren worden vastgelegd.  
 
Mevrouw Legemaat vul t  aan dat er  z ich ook nieuwe zaken kunnen aandienen. 
 
Mevrouw Praamstra merkt  op dat er  wel een inspanningsverpl icht ing is .  Als er iets 
in een akkoord staat,  ga je je best doen om dat u i t  te voeren, maar a ls  er  jaren 
later  een punt voorbi j  komt waarbi j  de t i jd  de afspraak heeft  ingehaald,  dan moet je 
kunnen bi js te l len. 
 
Z i j  in formeert  hoe D66 aanki jk t  tegen de gesprekken aanki jk t  d ie geweest z i jn. 
 
Mevrouw Bachman zegt de openbaarheid a ls  pret t ig te ervaren. Het is  iets 
of f ic ië ler .  Zi j  denkt ook dat het publ iek het op pr i js  ste l t ;  ook hen wordt duidel i jk  
hoe iedereen denkt. 
 
Mevrouw Legemaat her innert  z ich de vor ige onderhandel ingsronde. Deze aanpak 
beval t  s tukken beter .  De gesprekken zi jn kwal i tat ief  beter;  het is  zakel i jker .   
Er  is  een voorbeeld genomen aan de aanpak Wageningen, v ier  jaar geleden. Daar 
waren de ervar ingen heel  goed, niet  a l leen t i jdens de coal i t ievorming, maar voor de 
hele raadsper iode. Het heeft  daar een hele goede ui tstra l ing gehad. In de achter-
kamert jes worden dezel fde zaken besproken, maar dat weet n iemand en het gaat 
ook anders,  informeler .   
 
De heer Steenbergen vindt di t  proces super interessant;  h i j  is  bl i j  dat  voor deze 
aanpak is  gekozen. 
 
Mevrouw Legemaat merkt  op dat de ervar ing hier  tot  nu toe dezelfde is  als  in 
Wageningen. Daar was de tr ibune de eerste keer ook vol .  Dat bl i j f t  zo totdat 
mensen tot de ontdekking komen dat het nu ook weer n iet  al t i jd  zó interessant is .  
 
Mevrouw Bachman bedankt de CU-fract ie voor de inbreng en slui t  het gesprek om 
12.10 uur. 


