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GEMEENTE HAREN 
 
NOTULEN verkennende besprek ing coal i t ievorming 
  
Gehouden op d insdag 25 maar t 2014 van 20.30 – 21.35 uur  
 
 
Aanwezig:  
De dames M.J . Bachman, W . Legemaat (D66), L.M. Schui l ing en de heer T.G.  
Sprenger (PvdA) 
Publ iek : 13 personen 
 
Mevrouw Schui l ing bedankt voor  de ui tnodig ing. De manier waarop D66 het proces 
vorm geef t  spreekt haar heel  erg aan.  
 
De heer Sprenger vult  aan dat  het inderdaad ook heel anders  kan.  Hi j  noemt a ls   
voorbeelden een gemeente d ie een week na de verk iezingen a l een col lege heef t  
en één waar  de groots te winnaar n iet  mee doet.  
 
Mevrouw Bachman geef t  een toel icht ing op de procedure. D66 heef t  aangekondigd 
deze gespreksronde in het  openbaar te wi l len voeren.  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 gemeente l i jke webs ite geplaatst .  
 
De heer Sprenger informeert of  het vervolg ook openbaar is .  
 
Mevrouw Bachman geef t  aan dat d it  is  het laatste gesprek is in de eerste ronde. De 
f ract ie  gaat  vervolgens met haar  k lankbordgroep bespreken hoe het  vervolg zou 
moeten zi jn.  In de loop van morgen worden daar  verdere mededel ingen over 
gedaan. Er  is  ook nagedacht  over  de inschakel ing van een informateur,  maar  
u ite indel i jk  is  bes loten dat  een informateur minder past  bi j  de openbaarheid d ie 
D66 zo graag wi l len hebben. Vervolgens l icht  zi j  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 in deze fase ook n iet  
za l  worden gesproken over  personen. De bedoel ing van het gesprek is  te zoeken 
naar  overeenkomsten om op bas is daarvan de mogel i jkheden voor een coal i t ie te  
verkennen. Het gaat a l lereers t om de inhoud.  Z i j  geef t  aan dat eventuele vragen 
welkom zi jn .  
 
Mevrouw Schui l ing merk t op dat de k iezer  heef t  gesproken. Die is  duidel i jk  
geweest.  Haar f rac t ie  past nu bescheidenheid.  Z i j  v indt het  log isch dat  D66 en GVH 
deel gaan u i tmaken van de coal i t ie .  
 
De heer Sprenger voegt  h ieraan toe dat h i j  de komende vier  jaar n iet een col lege 
zou wi l len zien dat ,  in afwacht ing van de her indel ing, op de winkel  past.  Dat zou 
Haren geen recht  doen.  
  
•  Wat z ijn  de zes belangri jkste dossiers/problemen waar volgens u in de 

komende raadsperiode stevig aan gewerkt moet  worden? 
•  Kunt u een rangorde in deze dossiers/problemen aangeven? 
 

1.  Sterke gemeente  
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De f ract ie van de PvdA plei t  voor een kracht ig bestuur .  De ambtel i j ke organisat ie is  
naar  haar mening mat ig bezet;  daar zou iets  aan moeten worden gedaan.  Een 
sterke s lagvaardige gemeente s taat hoog op de agenda b i j  de PvdA. 
 
Mevrouw Legemaat  informeert  wat wordt bedoeld met  een mat ige bezett ing van de 
ambtel i jke organisat ie .  
 
De heer Sprenger noemt als  voorbeeld dat  D66 ten t i jde van de t re inramp in België 
heef t  geïnformeerd wat de procedure in  Haren is ,  a ls daar  een ramp zou gebeuren.  
De raadkreeg a ls react ie  dat  di t  n iet  bekend was, omdat  de betref fende 
medewerkster  met vakant ie was. Di t  probleem is vo lgens hem bi j  verschi l lende 
doss iers merkbaar . Naar zi jn menig zi jn er  b innen het  ambtel i jk  apparaat aanjagers  
nodig,  maar d ie capac i te i t  is  er  n iet .  Hi j  voegt h ieraan toe dat  het  dan gaat  om 
lopende zaken en nog n iet eens over  n ieuwe ontwikkel ingen.  
 
Mevrouw Legemaat merk t op dat  het capac i te itsprobleem op te lossen zou zi jn  met 
een her indel ing.  De vraag is  nu hoe de komende vier  jaar te overbruggen. 

 
2.  Gedegen f inancieel  beleid  

De heer Sprenger wi js t  erop dat  er  n ieuwe r icht l i jnen zi jn van het gemeentefonds, 
dat jeugdzorg vanaf  2015 een gemeente l i jke taak wordt  en dat  h ierop aan de 
voorkant  a l  een kor t ing is  toegepast.  Z i jn  f ract ie  wi l  de reserves op orde houden en 
een s lu itende begrot ing.  Er za l  nog verder bezuin igd moeten worden.  
 

3.  Verantwoord investeren in Haren  
Volgens de PvdA-f ract ie moet er  nu geïnvesteerd worden in de Nicolaasschool en 
zou ook gekeken moeten worden of  er  ru imte is  voor  een oploss ing van de 
problemen van het Maartens Col lege. Er  zou ook geïnvesteerd moeten worden in 
het dorpshart  en in  bepaalde wijken, zoals Oosterhaar . Dat kan beter.  
 

4.  Decentralisatie 
De PvdA-f ract ie merk t op dat er  vanui t  een r i jk  geld beschikbaar wordt geste ld voor  
de taken die worden overgeheveld naar  de gemeente,  maar dat  nu a l duidel i jk  is  
dat d it  onvoldoende za l zi jn.  Er zu l len keuzes gemaakt moeten worden. Er  moet  ie ts 
gedaan worden met  de conc lus ies van het  rappor t Zuider l icht .  
 
Mevrouw Bachman informeert  of  de SW OTanalyse voldoende informatie verschaf t .  
Het is  de s lager  die het e igen v lees keur t ,  maar  di t  rappor t is  wel de basis  
geworden om te verkopen dat  de gemeente haar  taken n iet  meer  aan kan/zal  
kunnen na de decentra l isat ie .  
 
Volgens mevrouw Schuil ing kwam ui t  de SWOTanalyse naar voren dat het  er  niet 
goed u it  zag, vooral  op punten a ls  ve i l igheid, d ienstver lening etc .  
 
De heer Sprenger v indt dat de vraag geste ld moet worden wat de gemeente wi l  zi jn  
voor  Haren.  W at moet zwaarder  wegen? De gemeente heef t  te maken met een 
onzekere fac tor  omdat  nog n iet duidel i jk  is  hoeveel geld er  van het  r i jk  komt. Z i jn  
f ract ie  wi l  geen onomkeerbare bezuin ig ingen voor de meest kwetsbaren.  
 
Mevrouw Bachman constateert  dat voor de PvdA-f ract ie vooral  het soc ia le domein 
belangr i jk  is .  Zi j  informeert naar  de v is ie van de f rac t ie  op d i t  ter re in.  
  
Mevrouw Schui l ing antwoordt  dat  haar  f ract ie  het  heel belangr i jk  v indt dat  er  lokaal 
gezien ook korte l i jnen zi jn.  Haar f ract ie ziet  daar in een belangr i jke taak voor  de 
huisarts  en de wijkverp leegkundigen.   
 
Mevrouw Legemaat  merk t op dat  de huisarts  en de wijkverp leegkundigen n iet  
worden betaald door  gemeente.  
 
De heer Sprenger vult  aan dat  de huisarts  b i jvoorbeeld pat iënten verwijst  naar  
jeugdzorg en dat  de gemeente d ie wèl moet betalen.  Hi j  onderkent  dat  de ef fec ten 
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van de ef f ic iency pas later  zichtbaar worden.  Het  worden p i t t ige jaren, maar de 
meest kwetsbaren moeten worden ontzien.  Hi j  begr i jp t  dat  het  las t ig  is  keuzes te 
maken,  want  a l les gr i jpt  in  e lkaar.  
 
Mevrouw Bachman informeert  of  het  een gemeente l i jk  taak is  om er voor te zorgen 
dat mensen langer in  hun huis kunnen b l i jven.  
 
De heer Sprenger v indt van niet.  Naar  zi jn  mening moeten mensen zelf  ook gaan 
sparen voor gebreken op de oude dag.  Er mag best  gevraagd worden dat  de 
mensen voor  dat soort  voorzieningen zelf  meer beta len. Het is  ie ts anders a ls 
mensen een handicap hebben, dat is  ie ts waar ze zelf  niet om hebben gevraagd,  
maar iedereen weet wel dat b i j  ouder  worden ook hoor t dat er  beperk ingen komen.  
Er mag van mensen verwacht  worden dat  ze zelf  meer  doen en er moet meer  
maatwerk  komen; er  moet gekeken worden naar  wat mensen echt nodig hebben. 
Het hoef t  n iet  zo te zi jn dat  iedereen d ie ouder wordt per def ini t ie  recht heef t  op 
een scootmobie l of  een ro l la tor .  Misschien kan een heel  andere invul l ing ook wel 
een oploss ing zi jn.  Volgens de heer Sprenger zouden het  col lege en de raad er  
over  moeten nadenken hoe kan worden bewerkstel l igd dat de gedachtevorming over 
de voorzieningen verander t.  Hoe ga je  het de mensen verte l len dat het anders  
wordt? W ant dat het  p i jn gaat doen is  vo lgens hem niet te  vermijden.  
 
Mevrouw Bachman merk t op dat zi j  zich wel  zorgen maakt,  omdat  ze zelf  a ls  
raads l id n iet het  gevoel heef t  dat  ze voldoende is  toegerust  is  om daar een bes lui t  
over  te  nemen. 
 
Mevrouw Schui l ing deelt  dat  gevoel .  
 
Mevrouw Bachman brengt naar  voren dat  de keuzenota soc iaal domein is  
aangenomen en dat  daar in a l veel zaken zi jn vastgelegd.  Haar f ract ie  ju icht  het  
regionale samenwerk ingsverband op het  gebied van jeugdzorg toe.  Voor  de W MO, 
de par t ic ipat iewet en passend onderwijs is  dat anders . Het fe i t  dat nog n iet  bekend 
is hoeveel geld er  van de overheid komt, s lu it  echter  niet u it  dat de gemeente wèl  
een r icht ing moet bepalen.  W elke kant  met het vo lgens de PvdA-f ract ie op? 
 
Mevrouw Schui l ing antwoordt  dat  haar  f ract ie  k ies t voor  lokaal wat lokaal kan.  
 
Mevrouw Legemaat  vraagt of  d ie keuze ook overeind bl i j f t  a ls  b l i jk t  dat lokaal  
duurder is .  In  regionaal verband kan naar  a l le waarschi jn l i jkheid goedkoper  worden 
ingekocht.  
 
Mevrouw Schui l ing antwoordt  dat  gekozen moet worden voor lokaal  a ls  lokaal  beter  
is  voor de c l iënt.  
 
Naar het  oordeel  van de heer Sprenger b l i j f t  maatwerk  mogeli jk .  Hi j  p lei t  ervoor 
a l ler le i  s tromen te koppelen,  b i jvoorbeeld op het  gebied van vervoer.  Er moet nog 
meer gewerk t worden aan ef f ic iency,  maar  h i j  onderkent dat  het last ig  b l i j f t .  
 
Mevrouw Schui l ing onders treept dat.  Niemand kan op d i t  moment  een antwoord 
geven.  Dat  geldt  n iet  a l leen voor  W MO en de part ic ipat iewet,  maar ook voor 
passend onderwijs.  
 
De heer Sprenger vult  aan dat  er  s tapje voor  stapje naar  de ju iste r icht ing moet  
worden gezocht .  
 

5.  Woningbouwprojecten 
Projecten a ls  DHE en Van Spoor tot Steeg,  de inf rastructuur van het  stat ionsgebied 
inclus ief  de tunnel zi jn  voor de f ract ie van de PvdA van groot belang.  Die zouden 
doorgang moeten v inden net a ls de ontwikkel ingen in het centrum. 
 
Mevrouw Schui l ing benadrukt dat het centrum een prett ige omgeving moet  bl i j ven 
d ie mensen naar het  dorp t rek t.  
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Mevrouw Bachman merk t op dat de gemeente l i jk  her indel ing tot  nog toe n iet  is  
genoemd.  
 
De heer Sprenger benadrukt dat ze lfs tandigheid een gepasseerd s tat ion is .  De 
f ract ie  ziet wel  wat in de regiovis ie Groningen/Assen. Bi j  een her indel ing heef t  dat  
de voorkeur van de f ract ie  boven samenwerk ing op grotere schaal.  
  
Mevrouw Legemaat  brengt naar  voren dat  75% van de inwoners b i j  de raadpleging 
heef t  ingevuld het oneens te zi jn met  het genomen bes lu it .  
  
De heer Sprenger geef t  aan dat  niet duidel i jk  waar  dat “oneens” op s laat.  Dat  is  
d if fuus,  maar  het  kan n iet genegeerd worden.  PvdA heef t  a l t i jd duidel i jk  gemaakt 
voor  de opt ie  Groningen/Ten Boer  te zi jn.  Met  de kennis  die er  nu is,  k ies t de 
f ract ie  daarvoor , k l ip en k laar ,  maar a ls u it  een goed gefundeerd onderzoek naar  
voren komt dat een andere opt ie  beter  is ,  dan is  de f ract ie bere id d ie conc lus ie als  
voor tschr i jdend inzicht  te beschouwen. Hi j  benadrukt dat  de inwoners de voors en 
tegens van a l ler le i  mogel i jkheden niet kennen en dat zi j  ook n iet  weten dat ze lf -
standigheid n iet  meer aan de orde is.  
De heer Sprenger vermoedt  dat het ‘oneens ’ er  mee te maken heef t  dat  de burgers 
toch behoef te hebben gehad aan meer informatie over  andere opt ies en de 
consequent ies daarvan.  
 
Mevrouw Legemaat  ste lt  dat  de inwoners,  vo lgens haar , n iet zo zeer  geboeid zi jn 
door  bestuurskracht.  Burgers  verwachten van de gemeente vooral  een goede 
d ienstver lening.  Z i j  vraagt of  er  niet naar  meer  zaken gekeken moet  worden dan 
naar  bestuurskracht a l leen.  
 
Mevrouw Schui l ing vindt  het last ig.  Z i j  is  geboren en getogen in Haren en is van 
mening dat bestuurskracht nodig is  en dat  je  dat  ook kunt u it leggen dàt  dat  nodig 
is .  
De gemeenteraad is de volksver tegenwoordig ing en in d ie funct ie wi l  de raad het  
beste voor  de bevolk ing.  Misschien moet  de burgers beter  u i tgelegd worden dat de 
raad hen wel  begr i jp t ,  maar dat de wens n iet  vervuld kan worden, omdat de real i te i t  
anders is .  Ze i l lustreer t  dat met  het vo lgende. Haar e igen wens is Haren zelfstandig 
te houden,  maar ze real iseert  zich dat ze misschien een ander bes lui t  moet nemen,  
a ls b l i jk t  dat  dat  niet meer kan, omdat  al ler le i  zaken, zoals  vei l igheid, in een 
zelfs tandig Haren n iet  meer gegarandeerd kunnen worden.  
  
Mevrouw Bachman informeert  hoe de PvdA-f ract ie dat  aan de burgers wi l  u i t leggen. 
 
Mevrouw Schui l ing ste lt  voor  d icht  b i j  de inwoners  te b l i j ven.  Een 
vertegenwoordig ing van de raad zou met al ler lei  maatschappel i jk  betrokkenen in 
gesprek kunnen gaan om te horen welke informatie men nodig heef t .  Er  za l  
onderzocht moeten worden waar de mensen “oneens” tegen hebben gezegd? W at 
de mot ieven waren.  
 
Mevrouw Legemaat  brengt naar  voor  dat  25% van de mensen d ie hun stem heef t  
u i tgebracht  heef t  gezegd het eens te zi jn met het genomen bes lui t ,  terwij l  er  dr ie 
par t i jen in  de raad zi jn  geweest  d ie volmondig “ ja”  hebben gezegd. 
  
De heer Sprenger geef t  aan dat  di t  de reden is waarom er  een onderzoek moet 
komen naar  hoe de u its lag van de s temming moet worden ui tgelegd. 
 
Mevrouw Bachman vraagt welke ideeën de f ract ie heef t  over  hoe dat  onderzocht  
zou kunnen worden op korte termijn.  
 
De heer Sprenger herhaalt  dat de voorkeur van zi jn  f ract ie  u i tgaat  naar 
Groningen/Ten Boer . De k iezer is  het daar  mee oneens; er  moet worden onderzocht 
wat de k iezer  heef t  bedoeld met “oneens” .  De her indel ing is  van groot belang.  De 
f ract ie  van de PvdA steunt geen coal i t ie  die geen her indel ing wi l .  Hi j  onderstreept 
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dat zi jn f rac t ie za l  handelen naar  de u i tkomst van een onderzoek,  wat de conc lus ie 
daarvan ook mag zi jn.  
Naar de mening van mevrouw Bachman is dat de omgekeerde weg.   
 
Mevrouw Legemaat  vult  aan dat  er  ook een andere conc lus ie kan worden 
getrokken. Het g ing te snel,  het proces was n iet goed en daarom hebben veel  
mensen “oneens” gestemd. Zou het  n iet  beter zi jn helemaal  terug te gaan naar het 
begin door  eers t het probleem te def in iëren,  vervolgens te bek i jken welke opt ies  er  
zi jn ,  wat  de voor-  en nadelen van iedere opt ie zi jn en deze dan voor te leggen aan 
de inwoners , zodat zi j  ze lf  kunnen beoordelen wat ze belangr i jk  v inden? 
 
De heer Sprenger p lei t  een open proces en v indt ook n iet dat  er  beperk ingen aan 
het onderzoek mogen worden geste ld.  Er moet  ie ts gedaan worden met de u i ts lag 
van het referendum, dat  is  duidel i jk .  
 
3.  Zijn er eventuele breekpunten voor uw parti j  bi j  een coal it ievorming? 
De f ract ie van de PvdA wi l  in ieder  geval een open onderzoek naar de her indel ing.  
Ook mogen er  geen onomkeerbare bezuin igingen komen in het soc iaal  domein; het 
soc ia le aspect acht  de f ract ie van groot belang.  
 
Mevrouw Legemaat  informeert  hoe de kosten van het  soc iaal  domein betaald 
moeten worden a ls er  n iet op bezuin igd mag worden.  
 
De heer Sprenger geef t  aan dat  het onvermijdel i jk  is  dat er  ook keuzes gemaakt 
moeten worden b innen het  socia le domein, maar  dat de meest kwetsbare mensen 
n iet getrof fen mogen worden door de gevolgen van d ie bezuin igingen. 
 
Mevrouw Legemaat  vraagt of  het n iet goed zou zi jn  de inwoners duidel i jk  te  maken 
dat de gemeente een aanta l  d ingen in de samenleving voortaan niet  meer kan doen. 
 
Mevrouw Schui l ing deelt  dat ,  maar geef t  aan dat  daar een omslag in  het  denken 
voor  nodig is .  
 
Mevrouw Bachman vraagt op welk  terre in volgens de f ract ie van de PvdA minder  
u itgegeven kan worden.  Mag er  bezuin igd worden op de b ib l iotheek, de 
muziekschool of  de zwemlessen? 
  
De heer Sprenger zegt  dankbaar te zi jn  dat er  een goed sportcomplex is .  In  de 
huid ige t i jd  zou het er  n iet meer  zi jn  gekomen.  Hi j  veronderste lt  dat er  
bezuin ig ingen mogel i j k  zi jn door ef f ic iënter te werken,  door goed na te denken over  
het aanbod. Misschien kan het  aanbod minder breed en kunnen meer 
spec ia l is t ische zaken in de regio verdeeld worden.  Niet  al les hoef t  overal  te  zi jn .  
 
Mevrouw Bachman informeert  of  dan van mensen ver langd mag worden dat  ze voor 
iets  spec iaals misschien naar Deltzi j l  moeten re izen.  
  
De heer Sprenger bevest igt  dat,  maar koppelt  daaraan dat  mensen wel u itgelegd 
moeten kr i jgen dat ze moeten re izen om andere voorzieningen in s tand te kunnen 
houden.  
  
Mevrouw Legemaat  vraagt of  er  nog s terke schouders zi jn  in  Haren waar  nog een 
extra last  bi j  kan. Als voorbeeld noemt zi j  het n iet meer  subs id iëren van 
voorzieningen voor  mensen d ie het  ze lf  kunnen beta len of  het verhogen van de 
OZB. 
 
De heer Sprenger zegt  dat  di t  nader  bekeken moet  worden.  Het va lt  de burgers  best 
u it  te leggen dat ze een t ient je per jaar meer  OZB moeten beta len om de 
b ib l iotheek te kunnen handhaven. Er  kan ook gekeken worden naar wat  
verenig ingen zelf  kunnen doen aan b i jvoorbeeld onderhoud. De mensen moeten 
worden gepr ikkeld om creat ief  te worden in het  bedenken van mogel i jkheden om 
kosten te besparen.   
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Mevrouw Schui l ing merk t op dat verenig ingen ook van elkaar kunnen leren.  Er zi jn 
in Haren ook verenig ingen d ie geen subs id ie kr i jgen en desondanks pr ima f loreren.  
Mevrouw Legemaat  informeert  of  dat  een taak is van de gemeente.  
 
Mevrouw Schui l ing en de heer Sprenger v inden van n iet .  De gemeente zou 
contacten kunnen leggen en de samenwerk ing kunnen bevorderen.  
 
4.  Welke coal it ie z iet  u als meest wensel i jk gegeven de verkiezingsuitslag? 
Mevrouw Schui l ing meldt  namens haar f rac t ie dat  D66, GVH en een derde part i j  een 
coal i t ie  zouden moeten vormen. De u i ts lag van de verk iezingen is duidel i jk .  W elke 
derde part i j  dat  zou moeten zi jn ,  is  aan de f ract ie van D66.  
 
De heer Sprenger p lei t  nogmaals voor  een proact ief  co l lege.  Het  is  n iet  vo ldoende 
in afwacht ing van de her indel ing a l leen maar  op de winkel te  passen. 
 
Mevrouw Bachman merk t op dat de coal i t ie  dan tegen een organisat ie  aanloopt d ie 
een probleem heef t .  
 
Mevrouw Schui l ing ste lt  dat bekeken moet worden wat mogel i jk  is .  Naast  de 
her indel ing zi jn  er  nog andere doss iers  waaraan gewerk t moet worden. 
 
Mevrouw Legemaat  geef t  aan dat er  nog niet  is  gesproken over de bestuurscultuur.  
De k iezers hebben daar nadrukkel i jk  voor  gekozen,  dat is  duidel i j k .  Zi j  informeer t 
naar  de ideeën van de PvdA-f rac t ie  hierover.  
  
Mevrouw Schui l ing antwoordt  dat  er  weer  vanui t  vert rouwen en opbouwend met  
e lkaar gewerk t moeten worden.  W at gebeurd is,  is  heel  vervelend,  maar nu moet  er  
vooral voorui t  gekeken worden.  Haren en haar inwoners s taan voorop. Er  moet  
weer een cultuur  komen waar in e lkaars  ie ts gegund wordt .  Daar  mogen we e lkaar  
op aanspreken en met  e lkaar  aan werken. Het  respect  moet  weer terug komen, ook 
op de publ ieke tr ibune. 
 
Mevrouw Legemaat  veronderste lt  dat het  gedrag van mensen op de publ ieke tr ibune 
ook veroorzaakt zou kunnen worden doordat  de mensen denken dat er  n iet naar 
hen gelu is terd wordt .  Zi j  vraagt  of  de PvdA-f ract ie van mening is dàt  er  voldoende 
is gelu is terd.  
 
Mevrouw Schui l ing erkent dat  er  op bepaalde punten inderdaad n iet  goed is 
gelu isterd;  dat moet verbeterd worden.  Z i j  tekent h ierb i j  aan dat lu isteren n iet  
automatisch inhoudt  dat  je  doet  wat  er  gevraagd wordt.   
 
Mevrouw Legemaat  brengt naar  voren dat  inwoners ook u it leg verwachten a ls n iet 
gebeurt wat  zi j  verwachten.  
 
De Sprenger  onderschr i j f t  dat ,  maar  ste lt  dat  voor d ie terugkoppel ing wel een goed 
ambtel i jk  apparaat  nodig is .  De burgers  moeten meer vanaf  het begin en in teract ief  
b i j  zaken worden betrokken, maar tegel i jkert i jd moet ook duidel i jk  gemaakt worden 
dat de gemeente n iet meer a l les kan doen,  maar wel zaken kan faci l i teren. Er  moet  
daar in een balans gevonden worden en het  is  n iet  te vermijden dat  dat  af  en toe 
gaat schuren.  Hi j  denkt dat het  belangr i jk  is  maatschappel i jke organen a ls  de 
mil ieuadviesraad en de wmo-raad erb i j  te betrekken.  
 
Mevrouw Bachman merk t op dat het  n iet  a l leen om het formele traject  gaat ,  maar  
ook om de a lgehele verb inding tussen burgers en gemeenteraad.  Is  er  een manier  
om die te verbeteren? 
 
Mevrouw Schui l ing bevest igt  dat er  zeker gewerk t moet worden aan een betere 
terugkoppel ing naar  de burgers .  
 
5.  Welke wensen heeft  u ten aanzien van een coalit ie? 
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Vrol i jk !  Beet je meer  humor. Er  moet  ser ieus aan de problemen gewerk t worden,  
want  die zi jn groot ,  maar  er mag wel wat  meer gelachen worden. 
Ook denkt de PvdA-f ract ie  aan een jaar l i jkse evaluat ie ,  zodat de raad een beeld 
kan kr i jgen hoe het gaat ,  onder l ing, maar  ook r icht ing col lege,  en de sfeer in de 
raad. Er  zou meer samengewerkt moeten worden in het  belang van Haren. 
 
Mevrouw Legemaat  verte l t  dat in de andere gesprekken het idee van haar f ract ie is  
voorgelegd om door  middel van profess ionele coaching te werken aan een s tabie le 
en loyale samenwerk ing in het  co l lege en de raad. Hoe denkt de PvdA-f ract ie 
daarover? 
 
Mevrouw Schui l ing geef t  aan dat zi j  h ierb i j  een dubbel  gevoel  heef t .  Coaching op 
zich v indt ze heel  goed,  maar er  hangt a lt i jd  een pr i jskaart je aan, waardoor  het  ten 
koste gaat van iets  anders . Ze is er  in pr inc ipe wel voor,  maar  dan in  de vorm van 
act iv i te i ten om elkaar  beter te  leren kennen.  
 
De heer Sprenger is  van mening dat de burger er  geen boodschap aan heef t  hoe 
het co l lege en de raad onder l ing en met e lkaar omgaan. Hi j  v indt coaching op 
kosten van de gemeenschap n iet  kunnen.  
 
6.  Stelt  u op voorhand bepaalde voorwaarden aan een coal it ie? 
De f ract ie van de PvdA geef t  aan dat  zi j  op voorhand geen voorwaarden s te l t .  
 
Mevrouw Legemaat  informeert  naar  de waarde van een coal i t ieakkoord. W orden de 
concess ies vooraf  gedaan en conformeer t de f ract ie zich daaraan? 
 
Voor  de heer Sprenger  hangt het  er  vanaf  hoe d ichtget immerd het akkoord is .  
 
Mevrouw Legemaat geef t  een voorbeeld.  Ste l dat  in  de hoofd l i jnen wordt  
afgesproken zwakkeren te ontzien en soc ia le woningbouw te real iseren. Als deze 
zaken dan werkel i jk  op de agenda komen, mag dan ook worden aangenomen dat de 
f ract ie  d i t  onders teunt? 
 
De heer Sprenger bevest igt  dat a ls er  afspraken zi jn  op hoofd l i jnen, de f rac t ie  
daarmee in moet  stemmen. Ui teraard moet er  een mogel i jkheid zi jn  op deta i ls  b i j  te  
sturen a ls dat op een bepaald moment noodzakel i jk  is .  
 
Mevrouw Legemaat  informeert  of  er  binnen de f rac t ie  van de PvdA f ract iedisc ip l ine 
is .   
 
Hierop wordt  ontkennend geantwoord. 
 
Mevrouw Legemaat c i teer t  de spreuk dat democrat ie  n iet  al leen een kwest ie  is  van 
de macht  van de meerderheid, maar dat het  er  ook over gaat hoe je de minderheid 
erb i j  betrek t.  De n ieuwe coal i t ie  moet  verb inden op inhoud.  Ze informeert hoe de 
PvdA-f ract ie daarover denkt,  omdat het  ook inspanning van de f rac t ies  vergt .  
 
Volgens mevrouw Schuil ing is  het  een mooi  streven en de heer Sprenger vult  aan 
dat het  gewoon geprobeerd moet worden.  Beiden wensen de dames Bachman en 
Legemaat  veel  wi jsheid toe.  
 
Mevrouw Bachman bedankt voor  deze wens en het gesprek en s lu i t  de bi jeenkomst 
om 21.35 uur .  


