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Verslag eerste verkennende gesprekken Nieuwegein 

 

 

OPDRACHT 

Op voordracht van de heer Snoeren, lijsttrekker van de VVD, ben ik op 26  maart op verzoek 

van de partijen, bijeen in het duidingsdebat, aan de slag gegaan als informateur. De 

opdracht, die aan het eind van het duidingsdebat is meegegeven, is niet in 1 zin te vangen, 

maar bevat, zoals aangegeven in het verslag van het duidingsdebat in ieder geval de 

volgende elementen: 

A. Wat zijn de thema’s, die de komende 4 jaar van belang zijn; 

B. Bestuursstijl; 

C. Welk type akkoord moet er komen, een raadsakkoord of een coalitieakkoord; 

D.  Een voorzet voor de mogelijke samenstelling van het college. 

Daarbij is door vrijwel alle partijen aangegeven, dat zij een zo breed mogelijk draagvlak 

belangrijk vinden en de samenwerking dus opgezocht moet worden. 

Op 28, 29 en 30 maart en op 4 april heb ik met delegaties van alle 12 partijen gesprekken 

gevoerd. Bij het voeren van die gesprekken en het opstellen van dit verslag heb ik 

ondersteuning ontvangen van de griffier en gebruik kunnen maken van het door de griffie 

opgestelde overzicht van de standpunten in de verkiezingsprogramma’s van de partijen en 

van het overdrachtsdocument van het management van de gemeente Nieuwegein. 

De burgemeester heb ik gedurende deze eerste fase op de hoogte gehouden van de 

voortgang. 

 

RESULTAAT VAN DE VERKIEZINGEN 

In het duidingsdebat hebben bijna alle partijen aangegeven wat de uitkomst van de 

verkiezingen zou kunnen betekenen voor het besturen van de stad in de komende vier jaar. 

Dat levert een heel divers beeld op. Want 33 zetels zijn verdeeld over 12 partijen en dat 

maakt het vormen van een college tot een hele puzzel. Vooral ook omdat veelvuldig is 

betoogd, dat gezien de uitslag van de verkiezingen een evenwichtige verdeling van partijen 

in het college en een breed draagvlak in de raad  wenselijk is.   Geen eenvoudige opgave. 
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Geconstateerd wordt ook, dat de opkomst bij de verkiezingen hoger was dan 4 jaar geleden, 

maar wel wederom lager dan gemiddeld. Dit vraagt om extra aandacht hoe de inwoner meer 

bij het bestuur te betrekken en hoe de raad en het college daar vorm aan kunnen geven. 

 

A.THEMA’S 

Onderstaande thema’s worden breed onderschreven door alle partijen met als uitgangspunt 

samen werken aan en voor Nieuwegein.  

 

Wonen/Bouwen 

Alle partijen hebben in hun gesprek het thema wonen genoemd als speerpunt voor de 

komende 4 jaar. Dit thema wordt breed ingevuld. Dat betekent o.a.: 

- Het woningbouwprogramma (nieuwbouw en transformatie)afstemmen op de behoefte van 

de inwoners van Nieuwegein. De doorstroming bevorderen, goed en betaalbaar wonen. 

Daarbij wordt ook gekeken naar de regio. Ook duurzaam bouwen en inspelen op de 

energietransitie.  

-Daarnaast zie je, dat de samenstelling van de huishoudens verandert,  ook in Nieuwegein. 

Dat vergt dus meer diversiteit in het type woningen, zoals seniorenwoningen, 

starterswoningen en woningen voor empty nesters. 

- Oog voor de ruimtelijke kwaliteit. 

 

Sociaal domein 

De programma’s, opgenomen in de transformatieagenda voortzetten en hanteren als 

uitgangspunt voor beleid in het sociaal domein. Dat betekent onder meer:  

-Organiseer goede zorg dichtbij de mensen, voor iedereen bereikbaar en op een financieel   

verantwoorde wijze, met aandacht voor de diverse groepen, zoals jeugd, ouderen en 

eenzame mensen. 

-De  verbetering/vernieuwing van onderwijsgebouwen en de sportvoorzieningen integraal 

aanpakken. 
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Veiligheid 

In Nieuwegein is sprake van een meer dan gemiddelde veiligheidsproblematiek. Er vinden 

regelmatig incidenten plaats. Bovendien is het huidige beeld, dat in Nieuwegein de 

drugsproblematiek van aanzienlijke omvang is. 

-De inwoners van Nieuwegein moeten zich veilig voelen in hun stad. Inwoners en gemeente 

zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige woon- en leefomgeving. Dat betekent: 

- Handhaving van de openbare orde, aanpak van drugsoverlast; 

- Inzetten op preventie; 

-  en ook veilige fietsroutes en veilige oversteekplaatsen. 

 

Duurzaamheid 

De raad heeft in 2017 in de Routekaart Klimaatneutraal de ambitie opgenomen dat 

Nieuwegein  in 2040 een klimaatneutrale stad wil zijn. Dat betekent: 

-Werken aan de energietransitie  door onderzoek naar verschillende methoden om dat te 

bereiken, zoals meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, lokale energieprojecten 

stimuleren, gemeentelijke gebouwen energieneutraal maken, energie opwekken door 

nieuwe technieken. 

 

B. BESTUURSSTIJL 

Thema’s, waarvan alle partijen vinden dat het beleid, wat op die thema’s wordt gemaakt, 

een brede strategische discussie in de raad verdient. Dat doet recht  aan de uitslag van de 

verkiezingen: die vereist een breed draagvlak in de raad. Zeker als het gaat om 

onderwerpen, die alle inwoners raken, zoals wonen, zorg, veiligheid en duurzaamheid. Het 

voeren van het debat in de raad over deze onderwerpen en het komen tot gezamenlijke 

besluitvorming hierover versterkt tevens de positie van de raad.  

 Maar met het benoemen van de thema’s ben je er nog niet. Ik constateer, dat over de 

invulling van de thema’s door partijen heel verschillend wordt gedacht.  Koppel daaraan de 

wens om de inwoners meer te betrekken en de raad meer in positie te brengen.  
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Wat betreft de verhouding tussen gemeente en inwoners wordt geconstateerd, dat er de 

afgelopen 4 jaar hard is gewerkt aan een grotere betrokkenheid van de inwoners bij het 

besturen van de stad (bijvoorbeeld het proces rond het opstellen van het 

woningbouwprogramma), maar dat daaraan nog beter vormgegeven moet worden in de 

komende periode. Als het gaat om het meer in positie brengen van de raad, dan geven veel 

partijen aan, dat het gewenst is de raad meer aan de voorkant te betrekken bij de 

beleidsvorming. 

 

C.RAADSPROGRAMMA/COALITIEAKKOORD 

Alle partijen is gevraagd of hun voorkeur uitgaat naar een raadsprogramma of een 

coalitieakkoord. De voorkeur van CDA, D66, Groen Links, Lokale Vernieuwing, VSP en de 

Stadspartij gaat in eerste instantie uit naar een raadsprogramma, maar de meesten brengen 

wel een nuance aan door te spreken over een raadsprogramma wat zo breed mogelijk moet 

worden gedragen, terwijl ieders Belang het heeft over een raadsprogramma op hoofdlijnen 

en de CU spreekt van een raadsakkoord op hoofdlijnen aan de hand van 3 domeinen met 

uitwerking in een collegeakkoord. VVD, PvdA zijn voorstander van een coalitieakkoord. Dit 

geldt in eerste instantie ook voor de SP. Mocht er gekozen worden voor een coalitieakkoord, 

dan wordt wel de verwachting uitgesproken, dat de toekomstige coalitiepartijen dan een 

akkoord sluiten op hoofdlijnen. Dat biedt ruimte aan het betrekken van de inwoners, 

belangengroepen en andere raadsfracties.  Tevens moet het akkoord de bestuurders 

voldoende ruimte geven om te kunnen besturen en geen strak keurslijf zijn. 

 

Alles overwegende, heb ik geconstateerd,  

- dat met betrekking tot het invulling geven aan de onder punt A genoemde thema’s 

door partijen heel verschillend wordt gedacht, 

- dat, als het gaat om de vraag of de voorkeur uitgaat naar een raadsprogramma of 

een coalitieakkoord er geen uitgesproken meerderheid is voor een raadsprogramma 

-dat alle partijen wel een brede discussie in de raad willen over strategische  thema’s 

als wonen, zorg en veiligheid, 

-dat partijen ook uitspreken, dat een grotere betrokkenheid van inwoners bij het 

besturen van de stad wenselijk is en 

- dat alle partijen een akkoord op hoofdlijnen voorstaan. 
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Op basis van deze overwegingen adviseer ik ten aanzien van dit onderdeel om 

thema’s als wonen, zorg, veiligheid  en duurzaamheid op te nemen in een 

strategische agenda. In deze strategische agenda kunnen ook afspraken worden 

opgenomen over de gewenste bestuursstijl, bijvoorbeeld over het nemen van 

raadsbesluiten met wisselende meerderheden, de relatie tussen raad en college en 

met de ambtelijke organisatie. Daarnaast  kunnen ook afspraken gemaakt worden 

over de wijze, waarop samen met de stad bestuurd wordt. Dit kunnen bijvoorbeeld 

afspraken zijn over de mate van ruimte geven bij initiatieven. Deze strategische 

agenda wordt voorgelegd aan en vastgesteld door de raad. 

 

 

 

D. Mogelijke samenstelling nieuw college  

 

Alle partijen constateren, dat het, gezien de verkiezingsuitslag, lastig is om tot een 

stabiele coalitie te komen. De wens is ook om een stabiel college te vormen.  Partijen 

sluiten om die reden de Stadspartij uit van deelname aan een college en worden de 

lokale partijen door de overige partijen in meer of mindere mate niet als verbindend 

ervaren. 

Op basis van de verkiezingsuitslag constateer ik, dat de meeste partijen hebben 

uitgesproken, dat de VVD en Groen Links deel zouden moeten uitmaken van een 

nieuw te vormen college.  Dan is de vraag, wie er nog meer toe zouden kunnen 

treden tot de coalitie. 

Als ook naar de inhoudelijke standpunten wordt gekeken en om recht te doen aan de 

gewenste balans, op basis van deze eerste verkennende gesprekken en op basis van 

de door de partijen in de gesprekken genoemde voorkeur van samenwerking, 

constateer ik dat CDA en PvdA  de partijen zijn, die zouden kunnen aansluiten. Ook 

deze 4 partijen hebben gezamenlijk echter geen meerderheid in de raad. 

 

Mijn advies op dit vraagpunt is, dat dit “motorblok” van VVD, Groen Links, CDA en 

PvdA met elkaar verkent: 

- of zij als minderheidscoalitie voldoende steun kan krijgen van de overige partijen, 

 – of dat zij met elkaar verkennen welke vijfde partij zou kunnen aansluiten om tot 

een meerderheid te komen. 

 NB. Daarbij dient dan nog te worden opgemerkt, dat door een aantal partijen is 

aangegeven, dat voor de vorming van een college 4 wethouders voldoende is en een 

aantal ook hebben aangegeven, dat 4 fte het uitgangspunt zou moeten zijn. 
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VERVOLG 

 

Als vervolg op deze tussenrapportage kan ik dan de fractievoorzitters van VVD, Groen 

Links, CDA en PvdA uitnodigen voor een gesprek om dit advies te bespreken. 

Afhankelijk van de bereidheid om met elkaar  daadwerkelijk te gaan onderhandelen, 

kan deze eerste verkenningsfase worden afgerond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


