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advies van de informateur 

Geachte leden van de raad, 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 hebben Wim Steketee en ik als informateurs van de 

grootste fractie in de gemeenteraad gesprekken gevoerd met alle fracties. Deze gesprekken hebben plaats

gevonden van 21 t/m 26 maart. 

Duiding verkiezingsuitslag 

De verkiezingen hebben geleid tot een verdere nivellering van het politieke landschap. Hierdoor zijn veel 

combinaties mogelijk. De verkiezingsuitslag kan op verschillende manieren worden geduid. De bestaande 

coalitie behield haar meerderheid, dus de conclusie kan zijn dat die combinatie kan worden voortgezet. Ook 

kan worden gekeken naar wie winst heeft behaald in de verkiezingen en dat er in de nieuwe coalitie ruimte 

moet zijn voor deze partijen, omdat dat recht doet aan de verkiezingsuitslag. Beide opties zijn door de infor

mateurs onderzocht. 

Bankrelatie: N.V. Bank voor Ned. Gemeenten (BNG) te Den Haag, banknr. NL14BNGH0285005502 (IBAN) / BNGHNL2G (BIC/SWIFT) 

Men gelieve steeds één zaak in één briefte behandelen. Bij beantwoording onderwerp, dagtekening en kenmerk vermelden. 
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Verkennen opties 

1. Uit de gesprekken bleek dat een reconstructie van de coalitie, aangevuld met een andere partij, 

vooralsnog niet haalbaar was. 

2. Vervolgens is onderzocht of een coalitie met vier winnaars mogelijk was. Ook dat was niet haalbaar. 

3. Vervolgens is gezocht naar een combinatie van drie winnaars en twee partijen die relatief weinig 

hebben verloren. Dit heeft tot verdergaande gesprekken geleid tussen LPM, CDA, SGP, W D en 

D66. Uit deze gesprekken bleek uiteindelijk dat ook deze combinatie niet haalbaar was. 

Advies aan de raad 

Wij zien geen mogelijkheden om onze rol als informateur een vervolg te geven. Om die reden geven wij onze 

opdracht terug aan de raad. 

Tenslotte 

Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan dit proces en wensen de fracties in de raad veel wijsheid 

toe bij het zetten van volgende stappen. 

Met vriendelijke groet, 

Piet Kraan Wim Steketee 


