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GEMEENTE HAREN 
 
NOTULEN verkennende besprek ing coal i t ievorming 
  
Gehouden op d insdag 25 maar t 2014 van 19.00 – 20.20 uur  
 
 
Aanwezig:  
De dames M.J . Bachman, W . Legemaat (D66 en de heren G.H.  Schenkel en 
J.  Sietsma (GroenLinks) 
Publ iek : ca. 14 personen 
 
Mevrouw Bachman heet  de leden van de f ract ie  en het  publ iek  op de tr ibune 
welkom. D66 heef t  aangekondigd deze gespreksronde in het openbaar  te wi l len 
doen.  Z i j  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 dat het  ook n iet  de bedoel ing is  in deze fase te spreken 
over  personen.  
 
Om structuur aan het  gesprek te geven zi jn met de u itnodig ing een aanta l  vragen 
meegestuurd. Van het gesprek worden notu len gemaakt.  Die worden ter  
goedkeur ing toegestuurd en vervolgens op de webs ite geplaats t.  
De bedoel ing van d i t  gesprek is  te  zoeken naar overeenkomsten om vandaar u i t  de 
mogel i jkheden voor coal i t ievorming te verkennen.  
 
De heer Sietsma spreekt de hoop u i t  dat  D66 de vragen ook gaat beantwoorden, 
zodat er  een echt gesprek mogeli jk  wordt .  
  
Mevrouw Bachman verduidel i jk t  dat de vragen zi jn geformuleerd, om aan de hand 
van de antwoorden beter te  kunnen vasts te l len waar de overeenkomsten l iggen. 
Zi j  informeer t wat  GL vindt van de openbaarheid van d it  gesprek. 
 
De heer Schenkel toont zich een voorstander . Het is  weer  eens wat  anders . Zi jn 
f ract ie  is  voor zo veel  mogel i jk  openbaarheid. 
Ook de heer  Sietsma kan zich er helemaal  in  v inden.  
 
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? 
De volgende punten worden genoemd, met  a ls kant tekening dat  de volgorde n iet  
heel s trak  is  voor wat  betref t  de pr ior i te i t .  
 

1.  Her indel ing 
2.  Armoedebele id 
3.  In tegraal  plan voor Haren Noord 
4.  Decentra l isat ie  
5.  Duurzaamheid 
6.  W erken aan werk  

 
1.  Herindel ing 

De heer Sietsma geef t  aan dat GL graag zou zien dat  het  vraagstuk van de 
her indel ing een zorgvuld ig proces wordt  van de raad. De raad moet de inwoners  
u it leggen hoe ze d i t  proces vorm wi l  geven. De raad moet zich dan n iet  gaan 
bezighouden met  de enquêtevragen,  zo die er weer  zouden komen, Het mag n iet  
weer zo gaan als  in  het ver leden; de hele raad moet mee in dat proces.  
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De heer Schenkel legt  u i t  dat GL m.b. t .  de burgerraadpleging zowel de coal i t ie  a ls  
de opposi t ie  heef t  gesteund, ju ist  omdat d it  iets  is  dat voor heel  Haren erg belang-
r i jk  is .  
 
Mevrouw Legemaat  begr i jp t  wat er  bedoeld wordt ,  maar denkt dat  de ui tvoer ing 
last ig wordt a ls de raad dat  gaat  doen. In  pr inc ipe is  a l les van de raad en moet het  
co l lege de u i tvoer ing doen zoals  de raad dat wenst .  Zoals Gl  het wi l  kan wel.  Het  is  
in  Zuidhorn gebeurd,  maar daar was de s ituat ie anders , omdat  de hele raad het er  
b i j  aanvang a l over eens was dat er  her ingedeeld moest worden.  
 
Volgens de heer Sietsma moet er  worden begonnen met de vraag of  Haren 
zelfs tandig kan b l i j ven. 
 
Mevrouw Bachman onderschr i j f t  dat .  Er  moet eers t worden vastgeste ld òf  er  een 
probleem is  en welke oploss ingen er voor dat  probleem mogel i jk  zi jn . .  
 
De heer Sietsma geef t  aan dat er  zeker  een probleem is :  Haren kan het  n iet  a l leen.  
  
Mevrouw Legemaat  conc ludeer t dat  begonnen moet worden met  het def in iëren van 
het probleem en dat vervolgens naar de beste oplossing moet worden gezocht.  
 
De heer Sietsma brengt  naar voren dat de raad er  van over tu igd kan zi jn  dat de 
beste oploss ing een fusie is ,  maar  dat  het n iet  luk t om de bevolk ing mee te kr i jgen. 
Hi j  weet  n iet  hoe het  dan verder  zou moeten.  
  
Mevrouw Legemaat  informeert  hoe GL iedereen bi j  de her indel ing zou wi l len 
betrekken. 
 
Mevrouw Bachman vul t  aan dat  het proces onzorgvuld ig en te haast ig  is  geweest.  
Er was te weinig informatie. Het  moet  dus anders . Op bas is van een eigen analyse 
heef t  D66 de voorkeur  voor Tynaar lo ui tgesproken. Het is  noodzakel i jk  in  een n ieuw 
proces a l le opt ies op een r i j t je  te zet ten.  Z i j  hecht  er  aan te melden dat  D66 di t  
proces n iet  ingaat met  de bedoeling om het  absoluut Tynaar lo te laten worden.  
  
Mevrouw Legemaat  vraagt hoe GL de u i ts lag van het  referendum ziet .   
 
De heer Schenkel antwoordt  dat  GL zich s terk  heef t  gemaakt voor  de raadpleging 
om een antwoord van de inwoners  te kr i jgen. GL vond en v indt  dat  er  goede 
argumenten waren om te k iezen voor Groningen.  
  
De heer Sietsma zegt  nogmaals  dat  Haren het  naar de mening van GL niet a l leen 
kan.  
 
Mevrouw Legemaat  informeert  of  d ie conc lus ie opnieuw bespreekbaar  is .  
  
De heer Sietsma bevest ig t dat maar verbindt  daar wel  voorwaarden aan.  Er moet 
heel duidel i jk  worden hoe de problemen aangepakt gaan worden. De raad moet de 
controle houden en er mag n iet  gevlucht worden in het  inhuren van dure 
professionals  die na een jaar  weer weg gaan. 
Hi j  v indt  het moei l i jk  prec ies  een grens aan te geven,  omdat  d ie meer bepaald 
wordt  door  gevoel .  
 
Mevrouw Legemaat  merk t op dat  er  b i j  de her indel ing vooral  is  ingezet  op 
“bestuurskracht”  maar  dat d ie term de inwoners n iet veel zegt .  
De heer Sietsma is  het daar  mee eens; er  moet anders  gecommuniceerd worden.  
Die bestuurskracht is  namel i jk  wel ergens voor  nodig.  Dat  er  van a l les  misgaat,  
zoals  met DHE, is  een gebrek aan bestuurskracht.  Het zegt de burgers  niks, maar 
ze hebben er wel  degel i jk  mee te maken.  

 
2.  Armoedebeleid 
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De heer Schenkel l icht  toe dat h i j  in gesprekken met profess ionals heef t  gemerkt 
dat de armoede groot is  en in Haren heel  erg wordt onderschat .  Hi j  is  geschrokken 
van verhalen over  mensen in grote huizen,  d ie b innen op een tu ins toel  zi t ten,  
omdat  er  n iets meer  is .  GL v indt  het  heel belangr i jk  dat  ju is t  in deze per iode heel 
stevig op d it  punt  wordt  ingezet.  
  
Mevrouw Legemaat  informeert  hoe dat  volgens GL zou moeten. 
 
De heer Sietsma ple i t  voor  een minder  r ig ide toepass ing van de regels  in  geval len 
van bi jzondere b i js tand.  
 
Mevrouw Legemaat  brengt naar  voren dat  daar landel i jke afspraken voor gelden; de 
gemeente mag n iet  aan inkomenspol i t iek  doen. Bestaat  er  geen gevaar  voor  
rechtsongeli jkheid a ls  je dat doet? 
 
De heer Sietsma zegt  zi jn  har t  te  la ten spreken. Als  mensen in problemen zi t ten, 
moeten ze geholpen worden  a ls  dat kan door creat ief  te  zi jn  en even een soepeler 
opstel l ing t .a.v.  de harde landel i jke regels , dan moet  dat maar.  
 
Mevrouw Bachman deelt  het  pr inc ipe dat mensen d ie in de problemen zi t ten 
geholpen moeten worden, maar v indt dat  er  wel  maats taven moeten zi jn om 
rechtsongeli jkheid te voorkomen. 
 
De heer Sietsma l icht  toe dat  het cr i ter ium “helpen”  is .  Dat  is  iets  anders dan 
wi l lekeur ig geld u i tdelen.  
  
Mevrouw Legemaat  merk t op dat  Haren wein ig mogel i jkheden heef t . 
 
De heer Sietsma denkt  dat  die mogel i jkheden er  in  technische zin zeker wel zi jn,  
maar dat het er  om gaat  hoe je ze wi l t  inzet ten.  
 
De heer Schenkel vu lt  aan dat  GL wi l  zoeken naar de ru imte b innen de regels  om 
die ru imte zelf  in te  k leuren.  
 
De heer Sietsma voegt  daaraan toe dat  di t  ook geldt voor de zogenaamde 
tegenprestat ie.  Veel gemeenten k iezen voor een strenge interpretat ie ,  maar  er  zi t  
wel  degel i jk  ru imte in de wet om er een andere invul l ing aan te geven. Maak 
k inderopvang mogeli jk ,  zodat mensen zelf  hun e igen broek weer kunnen ophouden.  
Zorg voor schuldhulpver lening; dat  kan zeker voor  een deel ook met  vr i jwi l l igers.  
Bevorder zelf redzaamheid om te voorkomen dat mensen te ver wegzakken. Hulp 
moet mensen in een eerder  stadium bereiken.  
De heer Sietsma verte lt  over  een exper iment  in  Londen.  Er werden a l ler le i  
hulpver leningstrajecten en een legert je hulpver leners ingezet  om de dak loze 
zwervers  b i j  de chique kantoren vandaan te houden. Niets h ie lp.  Uite indel i jk  werd 
bes loten a l le  dak loze zwervers  een k lein star tkapitaalt je te  geven op voorwaarde 
dat ze zich daar n iet meer zouden ophouden en vervolgens werden ze  los  gelaten.  
Na dr ie maanden bleek dat  de mensen aan het  werk  waren; ze waren naar de 
kapper geweest ,  hadden nette k leren aan en er  was nog geld over.  Dit  ter  i l lustrat ie  
dat n iets  zo ver lammend werk t a ls schulden.  
 
De heer Sietsma informeert wat er  op 1. s taat  in  het l i js t je van D66.  
 
Mevrouw Bachman antwoordt  dat  punt 1.  de bestuurscultuur is .  Di t  kan haast ook 
n iet anders  gezien de u its lag van de verk iezingen.  
 

3.  Integraal  plan Haren noord 
GL zag de afgelopen jaren veel geruzie over  DHE 5/6,  de omvang, de verd icht ing 
etc . Toen kwam De Vork  voorbi j  en kwam daar weer  gedoe over .  En er was gedoe 
met een boer  en over het Zern ike Col lege en de Hortus en ga zo maar  door .   
GL denkt dat  a l  dat gedoe veroorzaakt wordt  doordat  er  geen integraal  p lan voor 
Haren noord is .  Al ler le i  projec ten worden a ls  afzonder l i jke zaken gezien.  
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GL wi l  een in tegra le aanpak en dan het  l iefs t  groen.  
 
Mevrouw Legemaat  merk t op dat  het mogel i j k  is  een ontwikkel ingsvr i je  zone in te 
ste l len. Dat zou misschien kunnen helpen,  want het  is  n iet eenvoudig een 
bestemmingsplan te maken op een ontwikkel ingsvr i je zone.  
 
De heer Sietsma denkt  n iet  zo zeer  aan een ontwikkel ingsvr i je  zone,  omdat GL ju is t  
wel  ie ts wi l  ontwikkelen,  namel i jk  de natuur.  Het is  n iet  de bedoel ing boeren weg te 
jagen,  maar het  kan toch misschien wel  anders. Ter  i l lustrat ie  brengt  h i j  in  
her inner ing dat GL vor ig jaar  b i j  de behandel ing van DHE 5/6 een p lannet je heef t  
ingediend voor  de zuidel i jke punt b i j  de spoor (waar de oude vui ls tor t  l ig t) .  Die 
motie is  wel  aangenomen, maar  er wordt n iet  echt aan gewerk t.  Toen kwam De 
Vork  voorbi j  en dat  was de bas is van de gedachte dat er  een meer  integra le aanpak 
zou moeten komen. 
 
Mevrouw Legemaat  vraagt of  gedacht wordt in de r icht ing van  toegankel i jk  groen.  
 
De heer Sietsma bevest ig t d it  en verwijs t  naar de onlanden b i j  Peizermade.  Dat  is  
een fantast isch gebied waar  ook nog op bescheiden wijze geboerd kan worden. 
  
Mevrouw Bachman merk t op dat er  met de RUG afspraken zi jn  over de 
Hor tus /Bio logischCentrum voor  de per iode na 2020.  
  
De heer Schenkel heef t  geen compleet  beeld van wat  er  aan bes l iss ingen l ig t ,  maar  
veronderste lt  dat  het misschien mogel i jk  is  andere keuzes te maken (bi jv .  voor 
DHE1).  De Hortus a ls b io logisch centrum zou pr ima in d ie v is ie passen.  
 
Mevrouw Legemaat  merk t op dat  de Hor tus  wacht  op 2020 om dan zo snel mogel i jk  
hun ‘waardeloze’  tu ingrond te kunnen omtoveren tot  dure bouwgrond. 
 
De heer Schenkel erkent  dat het last ig is ,  maar v indt het  de moeite waard om zich 
er voor te wi l len inzet ten.  
 
Mevrouw Legemaat  merk t op dat  de grond toch echt van de Hor tus/RUG is  en n iet  
van de gemeente.  
 
Di t  doet de heer  Sietsma opmerken dat onder druk a l les  v loeibaar  wordt.   

 
4.  Decentralisatie zorg 

Mevrouw Legemaat  merk t op dat  zi j  in het  programma van GL n iet  veel terug heef t  
kunnen v inden over  de zorg.  
 
De heer Sietsma l icht  toe dat  er   per ongeluk een oude vers ie van het programma 
op de websi te s tond.  Dat was s lord ig en is inmiddels  hers te ld.  Hi j  geef t  toe dat GL, 
net a ls a l le  andere par t i jen,  gebrek heef t  aan ideeën hoe je het precies zou moeten 
doen.  
GL voelt   wel  voor  het  ontwikkelen van partnerschappen met  b i jvoorbeeld De 
Mikkelhorst .  De Mikkelhors t zou graag mensen die weer aan het  werk  moeten 
verder  helpen of  jongeren, een stageplaats of  een werk leerp lek  aanbieden. Op d ie 
manier zou je een ideale verb inding kunnen real iseren voor  mensen d ie zorg 
behoeven en de gemeente d ie dat fac i l i teert .  Hetzelfde zou kunnen gelden voor  de 
buur thuizen. Dat vere ist  wel  ie ts van de gemeente. Die zou moeten durven 
vertrouwen op de maatschappel i jke krachten en d ie moeten fac i l i teren.  
 
Mevrouw Bachman her innert  eraan dat  a l  is  bes loten op een aanta l onderwerpen 
samen te werken in regionaal  verband. GL heef t  daar wel  mee ingestemd. Zi j  
informeert  of  dat  bes lu it  voor  GL eventueel weer  ter  d iscuss ie kan s taan.  
 
Mevrouw Legemaat  merk t op dat  als  met de u itvoer ing van de W MO ook regionaal  
wordt  samengewerkt,  het r is ico bestaat  dat  er  geselecteerd wordt  op geld.  W aar 
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legt GL de pr ior i te i t? Bi j  de goedkoopste mogel i jkheid of  b i j  de lokale invul l ing d ie 
misschien wat duurder  is? 
 
De heer Sietsma veronders te l t  dat a ls  een lokale invul l ing beter is ,  d i t  op termijn 
ook goedkoper is .  
 
Mevrouw Bachman zegt  dat nu de inf rastruc tuur gemaakt moet worden voor  de zorg 
van de toekomst. Ze informeer t hoe GL nu s taat  tegenover de bes lu iten die a l  zi jn 
genomen.   
 
De heer Schenkel is  van mening dat de gemeente zich op d i t  moment heel  strak  
houdt  aan hoe het moet ,  terwi j l  er  mooiere resul taten mogel i jk  zi jn  a ls  je  daar in 
creat iever  bent .  In i t ia t ieven a ls De Mikkelhorst moeten worden ondersteund.  
  
Mevrouw Legemaat  brengt naar  voren dat  in  theor ie de mogeli jkheid bestaat dat  De 
Mikkelhorst  zou moeten s lu iten als  bes loten wordt  to t  een concentrat ie van 
opdrachten in  regionaal verband.  
 
De heer Sietsma ziet  het zo ver  nog n iet  komen, omdat  in  de keuzenota n iet  is  
vastgelegd dat het  zo goedkoop mogel i jk  moet .  
 
Mevrouw Legemaat  vult  aan dat  a ls  bes loten wordt tot  regionale opschalen de 
e igen inbreng nih i l  is .  Andere gemeenten d ie er  f inanc ieel  gezien s lechter  
voors taan,  zu l len wel  moeten k iezen voor  de goedkoopste opt ie .  
 
Mevrouw Bachman merk t op dat iedereen zegt  dat lokaal de voorkeur  heef t ,  maar  
dat er  onder tussen we l vro l i jk  wordt verder  gewerk t aan het  maken van een 
struc tuur  waaraan nauwel i jks iets   meer  aan te veranderen valt .  
 
De heer Sietsma onderkent dat .  Hi j  heef t  d i t  ook al  eerder aangegeven, maar h i j  
zie t  wein ig andere mogel i jkheden omdat  de gemeenten n iet  in  staat  zi jn  om met 
e lkaar te beslu iten dat  het  anders moet.  
  
De heer Schenkel informeert of  de f rac t ie  van D66 het  bes lu it  zou wi l len 
terugdraaien.  
 
Mevrouw Legemaat  antwoordt dat,  als  het beslui t  er  toe le idt dat de goedkoopste 
oploss ing gekozen wordt ,  haar  f rac t ie  het  inderdaad anders wi l .  
 
Mevrouw Bachman vul t  aan dat  in  de keuzenota n iet  le t ter l i jk  staat  dat de 
goedkoopste oploss ing zal  worden gekozen.  Z i j  vreest echter dat  a ls er  nu n iets 
gedaan wordt ,  het s traks niet  meer anders  kan.  

 
 
5.  Duurzaamheid 

De heer Schenkel l icht  d i t  punt toe.  Voor  GL is duurzaamheid belangr i jk  op elk  
terre in.  Het  moet  consequent worden meegenomen in e lk  voors te l.  Te denken val t  
ook aan een duurzaamheidsplatform, dat  elke maand b i j  e lkaar  komt om gevraagd 
of  ongevraagd advies te geven, dus proact ie f .  
 
De heer Sietsma zou graag zien dat  zo ’n duurzaamheidsraad e lke maand een 
voors tel  zou doen en dat de gemeenteraad daar  b i j  voorbaat  “ ja”  op zou zeggen. 
  
Mevrouw Bachman informeert  of  daar in de ideeën van GL ook budget voor 
beschikbaar  geste ld moet worden.  
  
De heer Sietsma deel t  mee dat zi jn f ract ie h iervoor  graag het bedrag van € 70.000 
terug zou zien dat u it  de begrot ing van 2014 is  geschrapt.  
  
Mevrouw Legemaat  v indt dat  duurzaamheid op elk  bele ids terre in zou moeten 
worden meegenomen. 
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De heer Schenkel heef t  daar  geen bezwaar  tegen,  maar vraagt  zich af  of  dat  kan. 
Het moet ook n iet bureaucrat isch worden.  
Hi j  zou graag zien dat  de gemeente b i j  ontwikkel ingen in de ru imtel i jke ordening 
meer innovat ieve mogeli jkheden op d it  gebied zou toepassen.  Als  dat in de 
bele idsplannen zou worden opgenomen,  val t  er  vo lgens hem ook wel weer wat  
terug te verd ienen.  
 
Mevrouw Bachman merk t op dat er  de laats te jaren wein ig focus was voor 
duurzaamheid in  Haren.  
 
Mevrouw Legemaat  vult  aan dat  d i t  soort  zaken in de regel a ls eers te geschrapt 
worden bi j  bezuin ig ingen.  
 

6.  Werken aan werk 
Volgens de heer Sietsma kan er meer  gedaan worden. De gemeente zou een 
grotere ro l kunnen spelen b i jvoorbeeld in  de zin van las tenver laging voor zzp-ers in 
de vorm van ondersteuning in huisvest ing,  het  ac t iever  begele iden van 
b i js tandsgerecht igden,  ac t ievere begele id ing b i j  het  creëren van stageplaatsen etc .  
W inkel iers hebben het  moei l i jk .  De huisvest ings lasten zi jn hoog.  Er zi jn 
voorbeelden in  het land waarbi j  de gemeente act ief  handel t  door b i jvoorbeeld 
gebruik t  te maken van de leegstandswet . Dat v inden e igenaren n iet leuk, maar  het 
zou wel l icht enige soepelheid kunnen bewerkstel l igen.  De gemeente zou vooral 
meer moeten bemiddelen, want een deel van de leegstand zal  nooit  meer gevuld 
worden. De gemeente kan daar in fac i l i teren en bi jvoorbeeld b i js taan met  ru i len.  
Ondernemers zi jn  bezig met  nadenken over  de ontwikkel ing van het  centrum maar 
ze zouden ook moeten ook nadenken over  productvern ieuwing en hun eigen 
onderneming. In ternet  is  n iet  per def in i t ie een bedreiging;  het kan ook gezien 
worden als  een kans.  
 
Mevrouw Bachman merk t op dat er  in  de toekomst naar verwacht ing veel  minder 
winkelru imte nodig is .  Ze informeer t hoe de f ract ie van GL d ie ontwikkel ing ziet  in  
re lat ie  tot  de ontwikkel ing van het  Haderaple in.  
 
De heer Sietsma vindt  dat  hier  heel goed over nagedacht moet worden. De 
verhuizing van de AH-winkel naar  het Haderaple in l i jk t  hem een fantast isch idee en 
het zou f i jn  zi jn a ls AH daarover  zou wi l len meedenken,  tenzi j  het huid ige pand van 
AH winkelru imte b l i j f t .  Of  de p l in t  gevuld zou moeten worden met  dagwinkels  is  
voor  GL nog maar  de vraag.  
 
Mevrouw Bachman voegt daar  aan toe dat er  wel een pr i jskaart je hangt  aan het  n iet  
real iseren van winkels  in  de p l in t  en er  moet  ook rekening gehouden worden met de 
betal ingsverpl icht ingen voor d it  (gemeente)huis en dat n iet a l leen.  
 
De heer Sietsma merkt op dat er  genoeg mensen zi jn d ie op het p le in zouden wi l len 
wonen.  
 
Mevrouw Legemaat  informeert  of  het  dan gaat  om grondgebonden woningen. Het  
p lan voorziet a l in appartementen boven de supermarkt.  Het gaat vooral om 
invul l ing van de p l in t .  
 
De heer Schenkel geef t  aan dat  de u i tdagingen veel  te groot zi jn om al les  te 
kunnen doen.  Er zu l len keuzes gemaakt moeten worden. GL legt  de pr ior i te i ten 
duidel i jk  anders . Misschien zou er  minder  geld naar sport  kunnen en zouden er 
m.b.t .  de OZB andere keuzes gemaakt kunnen worden. Die zou verhoogd kunnen 
worden. De opbrengst van die verhoging zou gebruik t  kunnen worden voor 
b i jvoorbeeld de aanpak van armoede en maatregelen op het  gebied van 
duurzaamheid.  
 
De heer Sietsma vult  aan de gemeente er de laatste jaren voor  heef t  gekozen de 
gaten in  de begrot ing te vul len ten koste van het soc iaal  domein en de 
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duurzaamheid. Die keuze zou GL n iet maken.  GL heef t  ook erg zi jn best  gedaan om 
correct ies op die punten te kr i jgen, maar dat  is  niet geluk t.  
 
De heer Schenkel voegt  daaraan toe dat het  ook n iet  de bedoel ing is  te zeggen dat  
er  op zorg n iet bezuin igd mag worden.  Er moet  a l t i jd  gekozen worden. Hi j  vond het  
ook jammer dat  deze keuze dest i jds gemaakt moest  worden,  maar  s taat  daar nog 
wel  steeds achter .  
  
De heer Sietsma informeert hoe het pr ior i te i tenl i js t je  van D66 er u i t  zie t .  
  
Mevrouw Legemaat  somt op:  

1.  Bestuurscul tuur  veranderen 
2.  W MO/Par t ic ipat iewet  
3.  Vitaal  dorpshart  met grat is  parkeren.  

 
De heer Sietsma vraagt  zich af  hoe grat is parkeren gef inanc ierd kan worden. De 
heer  Schenkel  voegt  daaraan toe dat  h i j  zich helemaal  in  grat is  parkeren kan 
v inden,  zo lang het voor e lek tr ische auto ’s  is .  
 
Verder  wi l  D66 een integra le aanpak van RO-projec ten en d ie zouden ook a l t i jd  
voorzien moeten zi jn  van een verkeersparagraaf ,  een duurzaamheidsparagraaf  en 
een burgerpart ic ipat ieparagraaf .  
Ook moet er  een gedegen f inanc ieel bele id z i jn .  Zo zou inderdaad bekeken kunnen 
worden naar de OZB en zou onderzocht kunnen worden of  sport  b i jvoorbeeld 
kostendekkend is .  Bezuin igen is  minder u itgeven. Als het  n iet  anders kan en je kunt 
het u it leggen,  dan is het  verhogen van de OZB bespreekbaar .  
D66 is  fa l iekant  tegen creat ief  boekhouden.  Bouwleges inboeken voor  een weg die 
er nooi t  is  gekomen mag misschien wel,  maar dat  wi l  nog n iet zeggen dat je het  zou 
moeten doen. Ook creat ief  omgaan met  afschr i jv ingstermijnen mag in de v is ie van 
D66 n iet .  
 
De heer Sietsma merkt op dat het  een mooi  l i js t je is  en dat  h i j  zeker mogel i jkheden 
ziet .  
 

 
3.  Zijn er eventuele breekpunten voor uw parti j  bi j  een coal it ievorming? 
Er b l i jken breekpunten te zi jn.  Het  eers te punt  kan in  het  kader  van de 
openbaarheid n iet worden genoemd. Het  tweede breekpunt  is  de gemeente l i jke 
her indel ing als  daar  n iet  een goed proces aan ten gronds lag l ig t .  
Een andere voorwaarde is  dat  de soc ia le woningbouw in DHE 5/6 gehandhaafd b l i j f t   
Eventueel za l  de gemeente,  wat  GL betref t ,  h ier  ze lf  voor  moeten zorgen a ls het  
met de corporat ies  n iet luk t.  Verder  wi l  GL geen verp l ichte tegenprestat ie voor 
b i js tandsgerecht igden;  zi j  moeten wel  gest imuleerd,  maar n iet  verp l icht  worden een 
tegenprestat ie te leveren.  
 
Mevrouw Bachman informeert  of  de heer Sietsma op de hoogte is  van de werkwijze 
d ie de gemeente Haren momenteel  hanteert .  Die s lui t  heel  goed b i j  deze wens aan, 
want  de consulenten z i jn  heel nauw bi j  de c l iënten betrokken en dat b l i jk t  een 
u its tekende aanpak te zi jn .  
  
4.  Welke coal it ie z iet  u als meest wensel i jk gegeven de verkiezingsuitslag? 
De heer Sietsma denkt  dat  het log isch is  dat D66 en GVH in ieder  geval  aan de 
coal i t ie  deelnemen om recht  te  doen aan de verk iezingsui ts lag.  Daar zou nog een 
derde part i j  b i j  moeten om een meerderheid in de raad te hebben, maar h i j  zou het  
ook wel een goed idee v inden om helemaal  van het meerderheids idee af  te 
stappen.  Gevoelsmat ig l i jk t  het hem dat,  in  geval gekozen wordt voor  een derde 
par t i j ,  d i t  het CDA zou zi jn.   
 
Mevrouw Bachman informeert  of  dat  gevoel gebaseerd is  op de verwacht ingen over 
het CDA in de n ieuwe situat ie.  
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Volgens de heer Schenkel  passen deze dr ie par t i jen waarschi jnl i jk  het beste b i j  
e lkaar.  D66 kon zich voor  de verk iezingen wel v inden in de l i jn  van het  CDA en d ie 
par t i j  prof i leer t  zich,  net  a ls  D66,  a ls  een part i j  d ie lokaal  sterk  gewor te ld is .  
Het l i jk t  ook logisch. De twee winnaars  van de verk iezingen nemen 
verantwoordel i jkheid. Deelname van de PvdA is  onlogisch,  gezien het grote ver l ies 
en de VVD heef t  aangegeven niet te  wi l len.  
 
5.  Welke wensen heeft  u ten aanzien van een coalit ie? 
De heer Schenkel v indt dat er  in  ieder geval een col lege moet  komen dat 
samenwerk ing met de raad zoekt en dat het  co l legeprogramma inhoudeli jk  n iet  
vo l led ig mag worden d ichtget immerd.  Hoofd l i jnen afstemmen en, a ls de s i tuat ie  
daar  aanle id ing voor geef t ,  ze lf  die afspraak opnieuw ter d iscuss ie ste l len. Er  moet  
een in tent ie zi jn om het  samen te doen en d ie moet ook duidel i jk  worden 
u itgesproken. Ga e lkaar in de raad n iet  afval len.  
 
Mevrouw Bachman informeert  of  d i t  betekent dat GL coal i t iedwang voorstaat .  
  
Dat b l i jk t  n iet  het  geval te zi jn .  De heer  Schenkel  l ig t  toe dat  par t i jen e lkaar  op 
argumenten moeten kunnen over tuigen. Soms is de raadszaal n iet  de meest  
aangewezen p lek  om de discuss ie te voeren. Discuss ie hoor t in de raadszaal thuis  
maar het moet n iet zo zi jn  dat part i jen e lkaar  de raadszaal  u itvechten.  
Het gaat om de manier  waarop.  
 
De heer Sietsma verwi jst  naar de referendumverordening.  Het  co l lege had gezegd 
te zul len adviseren en vervolgens komt er een col legevoorste l.  Dat is  n iet  nodig; 
het ter  beschikk ing ste l len van de exper t ise was voldoende geweest.   
 
Mevrouw Legemaat  informeert  naar  de ideeën van GL over f ract iedisc ip l ine. 
 
De heer Schenkel l icht  toe dat GL d ie n iet heef t .  De f ract ie bestaat u it  twee 
indiv iduen d ie mogen vinden wat ze v inden. Hi j  p le it  ervoor het  dual isme in 
redel i jkheid te hanteren.  Discuss ie hoort  in  de gemeenteraad,  maar  daarbi j  mag 
n iet vergeten worden dat je een coal i t ie bent.   
 
De heer Sietsma onderkent dat  het last ig is  h ier in een goede balans te v inden.  
 
Mevrouw Bachman merk t op dat ze d it  een belangr i jk  punt  v indt.  Ze had de laats te 
maanden de indruk dat de druk op de coal i t iepar tners  wel werd opgevoerd.  
  
De heer Schenkel merk t op dat iedereen daar zelf  b i j  is  en zelf  ook bepaalt  hoe 
daar in te handelen. Hi j  denkt dat  er  wel  een goede balans mogeli jk  is  als  er  ook 
voldoende ru imte is  voor anderen.  
 
Mevrouw Legemaat  her inner t  aan de werkwijze tot nu toe. Het co l lege komt met een 
voors tel  en wat iedereen er ook van v indt,  er  verander t n iets,  want  het co l lege kan 
leunen op een r iante coal i t iemeerderheid.  
 
De heer Sietsma is  van mening dat het  co l lege niet de secretaresse van de raad is .  
Er zi jn vaak hele goede verbetervoors te l len en die moeten mogel i jk  zi jn.  Hi j  zie t  het 
a ls een spel waar in iedereen e lkaar scherp moet houden om tot  het  beste resultaat  
te  komen. Hi j  vu lt  aan dat het  dual isme wordt  beperk t door  wat de coal i t ie  onder l ing 
afspreekt.  Er zi jn b i jvoorbeeld weinig par t i jen d ie een s tevig armoedebele id wi l len. 
GL wi l  dat wel .  Als  andere par t i jen d ie wens wi l len onders teunen, dan moet  GL op 
andere punten concessies moeten doen. GL is daar toe bere id.  
 
6.  Stelt  u op voorhand bepaalde voorwaarden aan een coal it ie? 
De heer Schenkel merk t op dat GL graag af  en toe wat meer e igen in i t iat ief  en een 
wat minder bestuur l i jke insteek zou wi l len. In de raad, maar  ook b innen de coal i t ie .  
De coal i t ie kan een r icht ing aangeven,  maar het zou e igenl i jk  ook zo moeten zi jn  
dat er  ideeën vanui t  de gemeenteraad komen waarop bestuur l i jk  wordt ingehaakt.  
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Op de vraag of  er  zaken zi jn  d ie verder nog besproken moeten worden, antwoordt  
de heer Sietsma dat  h i j  veel co l leges in Haren van afstand heef t  meegemaakt en 
dat het  onder l inge gekrakeel soms zo erg was dat  het in Groningen te horen v ie l.  
Dat is  natuur l i jk  niet goed. Hi j  denkt dat d it  voora l te maken heef t  met de 
onder l inge chemie b innen het  col lege en p le it  ervoor  h ier  rekening mee te houden.  
 
Mevrouw Bachman legt het idee voor  om professionele coaching in  te schakelen 
zowel  voor het  co l lege a ls  voor de raad, omdat  het heel belangr i jk  wordt  gevonden 
toe te werken naar  een s tabiel  col lege, onder l inge loyal i te i t  en een goede 
samenwerk ing. Dat s taat  voor  D66 voorop,  ongeacht de samenste l l ing van het  
co l lege.  
 
De heer Sietsma merkt op dat er  mensen in het co l lege moeten zi t ten d ie met 
e lkaar kunnen opschieten.  Als dat n iet  zo is ,  helpt een coach ook n iet .  
  
Mevrouw Legemaat l icht  toe dat haar  f rac t ie  er  a l les  aan wi l  doen om het  proces,  
ook in  de toekomst, zo goed mogel i jk  te laten ver lopen.  Tot nu toe was het  zo dat 
de groots te ook automat isch de macht pakte.  Dat  is  n iet goed.  Iedereen moet  leren 
dat de minderheid erb i j  betrokken moet  worden en dat het van het  grootste belang 
is de onder l inge verhoudingen goed te houden, omdat de problemen te groot  zi jn .  
Ze moeten met e lkaar  worden opgelost.  
 
De heer Sietsma onderstreept  nogmaals dat  persoonl i jke chemie belangr i jk  is  en 
dat naar  zi jn  mening h ierb i j  b i j  de keuze van wethouders rekening gehouden zou 
moeten worden.   
 
Hi j  bedankt voor de ui tnodiging voor d it  gesprek. 
 
Mevrouw Bachman dankt de beide heren voor hun inbreng. Z i j  deelt  mee dat het  de 
bedoel ing is  in de loop van morgen (woensdag) mee te delen hoe het  vervolg erui t  
zie t .  Of  dat weer  openbaar  wordt ,  is  nog niet  duidel i jk .  
Zi j  s lu i t  het gesprek om 20.20 uur .  


