
Aan alle leden van de gemeenteraad

Nieuwegein, 20 april 2018

Geachte leden van de Raad, beste collega’s,

Op 9 april jl heeft mevrouw Kallen-Morren in een openbare vergadering verslag gedaan van haar 
bevindingen naar aanleiding van gesprekken met alle fracties van de gemeenteraad Nieuwegein. 
Haar aanbevelingen zijn als volgt samen te vatten:

- kom tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen én een strategische agenda
- VVD, PvdA, GroenLinks en CDA zijn de meest aangewezen partijen om hierover met elkaar 

gesprekken te starten, waarbij onder andere de vraag beantwoord moet worden of zij met vier 
partijen een minderheidscoalitie kunnen vormen, danwel met een vijfde partij tot een 
meerderheidscoalitie kunnen komen.

In de week die daarop volgde hebben deze vier partijen drie maal in goede sfeer met elkaar 
gesproken, met name over de onderwerpen zoals door mevrouw Kallen geïnventariseerd. We 
hebben een eerste verkenning gedaan wat een strategische agenda zou kunnen inhouden en hoe 
dat ook echt een document van de hele gemeenteraad kan zijn. Daarnaast hebben we uitgebreid 
stilgestaan bij de vraag over een meerderheids- of minderheidscoalitie. Gaande deze gesprekken 
is ons onderling vertrouwen en wens tot samenwerking gegroeid.

Afgelopen maandag hebben we geconcludeerd dat het de moeite waard is om een verkennend 
gesprek te voeren met Lokale Vernieuwing over aansluiting bij de formatiebesprekingen, waarbij 
onze inzet was: volwaardige aansluiting bij de coalitie, geen (rechtstreekse) vertegenwoordig in het 
college. Hierbij hebben wij de volgende zaken overwogen:

- binnen de groep van vier onderhandelende partijen was nog niet iedereen overtuigd dat met een 
minderheidscoalitie een slagvaardig en daadkrachtig bestuur gevormd zou kunnen worden;

- hoewel partijen aan tafel een breed en evenwichtig politiek spectrum vertegenwoordigen, 
ontbreekt de stem van de lokale partijen, die samen wel 8 zetels in onze gemeenteraad 
vertegenwoordigen; 

- een vijfde ‘landelijke’ partij zou de scheidslijn tussen ‘lokaal’ en ‘landelijk’ verder vergroten, en 
bovendien afbreuk doen aan het politieke evenwicht dat in de huidige samenstelling goed in 
balans is;

- Lokale Vernieuwing is een nieuwe partij, die als groepering nog niet eerder in de Raad zitting 
heeft gehad. Directe deelname aan het college zou een grote stap zijn;

- voorbeelden uit oa Vianen (coalitiedeelname zonder collegedeelname) en Nieuwegein 
(coalitiedeelname met gedeelde collegedeelname) tonen aan dat een dergelijke samenwerking 
voor partijen vruchtbaar kan zijn.

Afgelopen dinsdag hebben we alle fractievoorzitters tijdens een korte bijeenkomst bijgepraat over 
de stand van zaken en hierover een persbericht verspreid. 

Woensdag 18 april heeft het gesprek met Lokale Vernieuwing plaatsgevonden. Het gesprek was 
open en constructief, waarbij we teruggekeken hebben op de inbreng in het duidingsdebat van 26 
maart en stilgestaan hebben bij de gedachte-ontwikkeling rondom het vraagstuk van de 
strategische agenda en de verschillende vormen van samenwerking. Het gesprek is over en weer 
als plezierig ervaren. Desondanks gaf het voor Lokale Vernieuwing geen aanleiding om, binnen de 
setting zoals wij die voor ogen hadden, bij de formatiebesprekingen aan te sluiten.



De afgelopen twee weken overziend, komen VVD, PvdA, GroenLinks en CDA nu tot de conclusie 
dat het de moeite waard is om met elkaar te komen tot een minderheidscoalitie. Een spannende 
conclusie, want deze uitkomst breekt met de historie in Nieuwegein waarin gedurende 47 jaar de 
stad altijd via strakke meerderheidscoalities bestuurd is. Een besluit ook, waarvan wij ons terdege 
realiseren dat dat een nieuwe werkwijze vraagt van zowel de formerende partijen, als van alle 
andere partijen in de gemeenteraad. En een besluit, dat noopt tot een beperkt coalitieakkoord op 
hoofdlijnen, en daarnaast een strategische agenda die van de hele gemeenteraad is, waarbinnen 
belangrijke onderwerpen voor de stad op basis van een breed gevoerde discussie met de stad én 
in de raad van oplossingen voorzien worden.

Hierover gaan we graag zo snel mogelijk met u in gesprek. Rekening houdend met de aanstaande 
meivakantie en kijkend naar de raadsagenda zien wij daarvoor een eerste mogelijkheid op 8 mei 
2018. Graag ontmoeten wij u dan vanaf 20.00 uur in een openbare bijeenkomst om over de 
vorming van een goede strategische agenda voor Nieuwegein in gesprek te gaan. Wij nemen het 
op ons om hiervoor een uitnodiging en programma voor te bereiden, die u in de week voorafgaand 
aan 8 mei tegemoet kunt zien. 

Wij hopen u allen op 8 mei te ontmoeten. 

Met vriendelijke groet,

Mark Snoeren Hans Adriani Marieke Schouten Gerben Horst


