
conclusies	  eerste	  openbare	  verkennende	  gespreksronde	  voor	  de	  
collegeonderhandelingen	  Haarlemmerliede	  en	  Spaarnwoude	  op	  24	  
maart	  2014	  
	  

Aanwezig:	  

CDA:	  Theo	  van	  Heese	  en	  Henk	  Koelman	  

D66:	  Raymond	  van	  Haeften	  en	  Frank	  Duits	  

VVD:	  Ronald	  Broekhuizen	  en	  Sander	  Bank	  

GroenLinks:	  Maarten	  van	  der	  Laan	  en	  Frans	  Rodenburg	  

PvdA:	  Dicky	  Kerkhoff	  en	  Martien	  Tjallema	  

Voorzitter	  tot	  en	  met	  punt	  2:	  Raymond	  van	  Haeften	  

vanaf	  punt	  3:	  Ruut	  van	  Schie	  

verslag:	  Annelies	  Kuijper,	  griffier	  

1. Opening,	  vaststelling	  van	  de	  agenda	  en	  mededelingen	  

Raymond	  van	  Haeften	  opent	  het	  gesprek	  als	  initiatiefnemer	  van	  deze	  openbare	  bijeenkomst.	  Van	  de	  
aanwezigen	  zijn	  de	  Martien	  Tjallema	  en	  Frans	  Rodenburg	  invallers	  voor	  respectievelijk	  Erik	  Pentenga	  
en	  Gérard	  Wehkamp.	  	  

De	  vergadering	  is	  het	  eens	  met	  het	  voorstel	  van	  het	  CDA	  om	  de	  vaststelling	  van	  het	  protocol	  
(agendapunt	  4)	  als	  tweede	  punt	  te	  behandelen.	  Aldus	  gewijzigd	  wordt	  de	  agenda	  vastgesteld.	  	  Bij	  
agendapunt	  6	  kunnen	  ook	  mensen	  op	  de	  publieke	  tribune,	  vanuit	  hun	  achterban,	  inbreng	  geven	  aan	  
de	  vergadering	  

2. Vaststelling	  protocol	  als	  leidraad	  voor	  de	  onderhandelingen	  

Raymond	  van	  Haeften	  stelt	  het	  ontwerp	  protocol	  aan	  de	  orde.	  Er	  zijn	  vooraf	  geen	  amendementen	  
ingediend	  om	  het	  protocol	  te	  wijzigen.	  PvdA	  stelt	  voor	  een	  tussenvergadering	  te	  houden	  zonder	  het	  
CDA.	  Dit	  zal	  aan	  de	  orde	  komen	  bij	  agendapunt	  6.	  Het	  protocol	  wordt	  vastgesteld.	  Onderdeel	  van	  het	  
protocol	  is	  dat	  het	  CDA	  de	  technisch	  voorzitter	  levert.	  Daarvoor	  stelt	  het	  CDA	  Ruut	  van	  Schie	  voor.	  Bij	  
meerderheid	  wordt	  hij	  als	  technisch	  voorzitter	  gekozen,	  het	  PvdA	  vindt	  dat	  Raymond	  van	  Haeften	  
een	  prima	  voorzitter	  is.	  	  

De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  hij	  als	  neutrale	  voorzitter	  zal	  opereren.	  Er	  is	  geen	  partij	  die	  alleen	  de	  
meerderheid	  heeft.	  Het	  gaat	  dus	  om	  geven	  en	  nemen	  en	  eerlijk	  delen	  om	  tot	  een	  coalitie	  te	  komen.	  	  

	  



3. Eerste	  reactie	  op	  verkiezingsuitslag	  van	  partijen	  

PvdA:	  blij	  hier	  te	  zitten,	  ingezet	  op	  2	  zetels,	  helaas	  is	  het	  bij	  1	  gebleven.	  Blij	  ook	  dat	  GroenLinks	  een	  
zetel	  heeft.	  PvdA	  heeft	  een	  vieze	  smaak	  in	  de	  mond	  van	  de	  wijze	  waarop	  de	  campagne	  is	  gevoerd.	  

GroenLinks:	  ook	  blij	  met	  de	  uitslag	  en	  dat	  de	  partij	  ruimschoots	  de	  kiesdeler	  heeft	  gehaald.	  Ook	  
verheugd	  dat	  PvdA	  in	  de	  raad	  zit.	  

VVD:	  er	  zijn	  twee	  winnaars:	  CDA	  en	  GroenLinks,	  D66	  stabiel	  gebleven	  en	  PvdA	  en	  VVD	  zijn	  duidelijk	  
verliezers.	  Voor	  het	  eerst	  in	  decennia	  is	  er	  een	  duidelijk	  verkiezingsthema	  geweest.	  Er	  zijn	  meer	  
stemmers	  geweest,	  hoewel	  niet	  spectaculair.	  

D66:	  de	  vraag	  van	  ja	  of	  nee	  zelfstandigheid	  heeft	  gedomineerd.	  Aanname	  is	  dat	  de	  kiezer	  een	  keuze	  
lijkt	  te	  hebben	  gemaakt.	  Vraag	  is	  hoe	  partijen	  dat	  gaan	  invullen:	  vraag	  aan	  het	  CDA	  hoe	  zijn	  zij	  van	  
plan	  de	  zelfstandigheid	  in	  te	  vullen.	  	  

CDA:	  inwoners	  hebben	  gesproken,	  opkomst	  van	  58,75	  procent,	  beter	  dan	  in	  2010.	  Hopen	  dat	  aan	  dit	  
duidelijke	  signaal	  van	  de	  inwoners	  vervolg	  wordt	  gegeven	  in	  de	  raadsvergadering.	  Alleen	  door	  
zelfstandigheid	  kan	  de	  structuurvisie	  samen	  naar	  2035	  worden	  uitgevoerd.	  Zelfstandigheid	  realiseren	  
door	  financieel	  op	  orde	  te	  zijn	  en	  wettelijke	  taken	  uit	  te	  voeren.	  Samenwerking	  met	  andere	  
gemeenten	  op	  ambtelijk	  gebied	  uitbreiden.	  Ook	  D66	  heeft	  zelfstandigheid	  in	  programma	  staan.	  Op	  
alle	  andere	  punten	  geen	  grote	  verschillen	  in	  de	  partijprogramma’s.	  	  

4. Partijen	  geven	  aan	  op	  welke	  wijze	  tot	  een	  coalitie	  kan	  wordne	  gekomen	  en	  
de	  rol	  van	  partijen	  daarin	  

	  

PvdA:	  het	  is	  belangrijk	  te	  weten	  met	  wie	  je	  niet	  wilt	  samengaan,	  daarna	  kun	  je	  verder.	  Het	  heeft	  
geen	  zin	  om	  gesprekken	  voor	  een	  coalitie	  te	  voeren	  als	  die	  op	  voorhand	  niet	  haalbaar	  is.	  Laat	  
informateur	  eerst	  CDA/D66	  onderzoeken	  en	  als	  dat	  niet	  	  lukt	  terugkomen	  bij	  de	  anderen.	  Gezien	  de	  
denkbeelden	  over	  zelfstandigheid	  ziet	  de	  PvdA	  geen	  samenwerking	  met	  CDA.	  	  

GroenLinks:	  vinden	  het	  idee	  van	  PvdA	  voor	  een	  tussenvergadering	  zonder	  CDA	  steeds	  
aantrekkelijker.	  Nu	  lijkt	  het	  af	  te	  stevenen	  op	  een	  CDA/D66	  coalitie.	  GroenLinks	  sluit	  geen	  enkele	  
partij	  uit	  

VVD:	  er	  zijn	  theoretisch	  verschillende	  mogelijkheden:	  “CDA	  en	  D66”,	  “CDA	  en	  VVD”,	  “D66,	  
GroenLinks,	  VVD	  en	  PvdA”	  en	  een	  “coalitie	  met	  alle	  partijen”.	  De	  VVD	  past	  bescheidenheid	  Laat	  de	  
informateur	  de	  opties	  onderzoeken	  en	  op	  de	  meest	  haalbare	  uitkomen.	  VVD	  is	  het	  niet	  met	  PvdA	  
eens	  dat	  eerst	  CDA/D66	  onderzocht	  moet	  worden.	  VVD	  sluit	  geen	  enkele	  partij	  uit.	  

D66:	  Een	  coalitie	  CDA/D66	  lijkt	  logisch,	  maar	  het	  kan	  ook	  over	  links.	  D66	  houdt	  beide	  opties	  open.	  
Van	  belang	  is	  hoe	  het	  CDA	  de	  zelfstandigheid	  denkt	  in	  te	  vullen.	  Niet	  eens	  met	  PvdA	  dat	  eerst	  optie	  
CDA/D66	  onderzocht	  moet	  worden.	  	  

CDA:	  sluit	  niemand	  uit,	  CDA	  streeft	  naar	  een	  zo	  breed	  mogelijke	  coalitie	  en	  zoekt	  punten	  van	  
overeenstemming.	  Laat	  alle	  partijen	  hun	  belangrijkste	  punten	  inleveren	  met	  prioriteitsvolgorde.	  	  



De	  voorzitter	  constateert	  dat	  dat	  ook	  in	  het	  protocol	  staat.	  	  

5. Partijen	  spreken	  zich	  uit	  over	  het	  benoemen	  van	  een	  informateur	  

Volgens	  het	  protocol	  draagt	  de	  grootste	  partij	  een	  informateur	  voor.	  CDA	  is	  nog	  aan	  he	  nadenken	  
wie	  er	  bereid	  is.	  Het	  zou	  ook	  één	  van	  de	  fractievoorzitters	  kunnen	  zijn.	  D66	  en	  VVD	  zijn	  er	  duidelijk	  in	  
dat	  de	  informateur	  niet	  uit	  de	  gelederen	  van	  CDA	  Haarlemmerliede	  moet	  komen,	  het	  moet	  een	  
onafhankelijk	  informateur	  zijn.	  CDA	  kan	  dit	  niet,	  zoals	  gevraagd	  door	  sommige	  partijen,	  nu	  al	  een	  
persoon	  voordragen.	  Er	  is	  ook	  verbazing	  over	  de	  haast,	  hier	  moet	  zorgvuldig	  mee	  om	  worden	  
gegaan.	  D66	  antwoordt	  dat	  de	  verkiezingsoverwinning	  ook	  duidelijkheid	  vereist.	  Ook	  de	  VVD	  wil	  
tempo	  maken,	  de	  informateur	  moet	  zich	  kunnen	  voorbereiden	  op	  de	  volgende	  bespreking.	  De	  
informateur	  wordt	  bij	  meerderheid	  van	  stemmen	  in	  dit	  overleg	  benoemd.	  	  

Volgend	  openbaar	  overleg	  wordt	  afgesproken	  voor	  31	  maart	  	  en	  voor	  het	  3e	  overleg	  wordt	  8	  april	  
afgesproken.	  CDA	  zal	  uiterlijk	  zaterdag	  een	  voorstel	  doen	  voor	  een	  informateur.	  Uiterlijk	  vrijdag	  28	  
maart	  om	  14.00	  uur	  leveren	  de	  partijen	  hun	  belangrijkste	  (10)	  punten	  met	  prioriteit	  aan	  bij	  de	  
griffier.	  Deze	  verspreidt	  het	  verder.	  	  	  	  

PvdA	  signaleert	  een	  mogelijke	  informatieachterstand	  bij	  verschillende	  partijen.	  De	  anderen	  ervaren	  
dat	  niet	  zo.	  	  

6. Overige	  punten	  die	  partijen	  aan	  de	  orde	  willen	  stellen	  

	  

Het	  voorstel	  van	  PvdA	  om	  een	  tussenoverleg	  te	  houden	  zonder	  CDA	  wordt	  door	  D66,	  GroenLinks	  en	  
VVD	  gesteund.	  Ook	  dit	  is	  een	  openbare	  bijeenkomst,	  PvdA	  zal	  voorzitten.	  CDA	  zegt	  dat	  het	  protocol	  
aangeeft	  dat	  geen	  partijen	  uitgesloten	  kunnen	  worden.	  D66	  antwoordt	  dat	  bij	  meerderheid	  van	  het	  
protocol	  kan	  worden	  afgeweken.	  	  

Het	  zogenaamde	  tussenoverleg	  zal	  plaatsvinden	  maandag	  31	  maart	  om	  19.30	  uur.	  De	  tweede	  
overlegronde	  van	  alle	  partijen	  begint	  dan	  om	  20.30	  uur.	  	  

Het	  CDA	  is	  verbaasd	  over	  deze	  gang	  van	  zaken.	  Zij	  zullen	  dan,	  samen	  met	  de	  informateur	  op	  de	  
publieke	  tribune	  zitten.	  Aan	  het	  begin	  van	  de	  tweede	  gespreksronde	  zal	  teruggekoppeld	  worden	  van	  
het	  gesprek	  zonder	  CDA.	  	  

Op	  de	  vraag	  van	  VVD	  wie	  de	  partijen	  als	  wethouderskandidaat	  hebben	  komen	  de	  volgende	  
antwoorden:	  

VVD:	  Bob	  Graal	  

PvdA:	  Erik	  Pentenga	  

GroenLinks:	  Marco	  de	  Goede	  

CDA	  :	  heeft	  nog	  geen	  kandidaat,	  laat	  dat	  afhangen	  van	  coalitieprogramma	  en	  portefeuilleverdeling	  

D66:	  Raymond	  van	  Haeften	  en	  Frank	  Duits	  



Van	  de	  publieke	  tribune	  komt	  het	  verzoek	  om	  de	  stukken	  beschikbaar	  te	  stellen	  via	  de	  websoite.	  Dat	  
zal	  in	  het	  presidium	  worden	  besproken.	  	  

7. Sluiting	  

	  

De	  voorzitter	  sluit	  onder	  dankzegging	  de	  bespreking.	  
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8. Partijen	  geven	  eerste	  reactie	  op	  de	  verkiezingsuitslag	  

VVD:	  

	  

	  

	  

	  

	  


