
Kort verslag gesprek beoogd coalitiepartners, d.d. 7 april 2014 

Aanwezig: H. Apotheker (informateur),Jj. Luhoff (D66), P. de Rook (D66), R. van der Schaaf (PvdA, C. 

Bloemhoff (PvdA), M. Gijsbertsen (GroenLinks), K. van der Veen (GroenLinks), J. van Keulen (VVD), S. 

Koebrugge (VVD), T. Dashorst (griffier) 

1. Terugblik. 

Proces tot nu toe waardevol geweest. Er wordt teruggekeken op totstandkoming persbericht, 

d.d. 2 april en het informeren van de pers. Zorg er ook voor dat het z.s.m. op de gemeentelijk 

website komt. 

2. Herbevestiging. 

Partijen bevestigen, ook gelezen de gespreksverslagen, dat de voorgestane coalitie de mest 

wenselijke is. Gebaseerd op: meerderheid van 22 zetels;  het is een kansrijke coalitie; geeft smoel 

aan voortgangsdenken (progressief); op inhoud elkaar kunnen vinden. 

3. Hervormingsagenda, 

Onderstaand een aantal noties die uit het gesprek naar voren kwamen. 

Rol overheid verandert, maar ook in de samenleving moeten zaken veranderen, dit moet je 

faciliteren. Bij de hervormingsagenda gaat het niet alleen om het hoe en het wat, maar ook om 

de achterliggende gedachte van wat wil je precies. Hervormingsagenda niet alleen voor de zich 

ontwikkelende stad, maar ook voor het sociale domein en de samenhang daartussen. Niet alleen 

een technisch-organisatorische uitvoering. Mensen die iets willen moet je de ruimte geven, 

activerend, vraaggericht. Balans zoeken tussen ruimte geven en steun te bieden. Sturen op 

maatschappelijke resultaten, effecten. Niet alleen kijken wat levert het de maatschappij op, maar 

ook het individu. 

4. Vervolg. 

Op basis van het gesprek, welk gesprek was voorzien in de opdracht aan de informateur,  vult 

informateur concept advies aan. Tekst en verslag worden heden avond toegezonden aan 

gespreksdeelnemers. Eventuele opmerkingen uiterlijk dinsdag 8 april voor 10.00 uur bij de 

griffier. 

In loop van de dinsdagmiddag wordt advies en verslagen toegezonden aan leden van de raad. 

Daarna openbaar gemaakt (o.a. pers en website). De vergadering van de raad vindt plaats op 9 

april, 16.30 uur. Richting pers wordt nu medegedeeld: goed gesprek gehad.  

Raadsvergadering van woensdag a.s. kan doorgang vinden. 

 


