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Ingestemd  wordt met proces, zoals geschetst in mail van donderdag 27 maart 2014. 

1. Gelezen de informatie opdracht, welk beeld heeft u bij de hervormingsagenda? 

Kloof burger politiek, maar let ook op relatie met ambtenaar.  Voor een ambtenaar is het lastig 

om flexibel met regels om te gaan, als ze daarvoor geen ruimte krijgen. Meer kijken naar de 

mogelijkheden. Politiek moet meer loslaten. Zeker als je praat over decentralisaties, mensen 

moeten meer vrijheid krijgen om zo ook taken op zich te kunnen nemen. Zorg dichtbij, ruimte 

voor initiatieven uit de samenleving. Als er een grotere rol voor de samenleving is dan kun je niet 

bezuinigen op faciliteiten die dat ondersteunen, zoals wijkvoorzieningen. Buiten bestaande 

overlegstructuren de burger ook opzoeken. 

2. Welke mogelijke coalities, welke wenselijke coalities, eerste voorkeur? 

Beste coalitie moet stevig en stabiel zijn. Financieel gedegen. D66 en SP liggen verder van elkaar, 

zijn wel de 2 winnaars, daarbij zullen goede afspraken over financiën nodig zijn. Aanvullen met 

VVD en CDA. Liefst 4-partijen benadering. Er wordt wat ons betreft niemand uitgesloten. Er zijn 

veel verschillende opties, als de meest logische zien we: 

1. D66, SP, CDA en VVD;   D66, VVD, PvdA, CDA;  3. D66, GroenLinks, SP of pvda, CDA (strakke 

afspraken over financiën); D66, GroenLinks, PvdA, VVD (zou kunnen, maar niet vrolijk). 

 

3. Welke blokkades (inhoudelijk, gevoelsmatig, risico’s) ziet u, die een stabiele coalitie in de 

weg kunnen zitten? 

Als partij moet je wel je profiel kunnen houden,  we kunnen dus ook niet een coalitieakkoord 

verkopen waarin 52 Koopzondagen worden geregeld. Laat je dit aan de raad? Voor CDA 

belangrijk: financiële degelijkheid; decentralisaties, er moet goede kwalitatieve zorg zijn. Als zorg 

onvoldoende is, dan geld erbij, keuzes maken (geen belasting verhoging). Economische agenda 

ligt over het algemeen in lijn met D66 en VVD. Investerings agenda in  stand houden (hoort onder 

hervormingsagenda).  

Wat is de energie die de coalitie krijgt: motto: anders besturen, meer ruimte voor particulieren, 

meer ruimte voor ondernemers; sterke wijkvoorzieningen, om zorg weg te zetten. 

4. Is er iets vergeten te vragen? 

Nemen graag deel aan bestuur. Moeten wel eigen profiel kunnen uitdragen (bijv. vgl. niet 

legaliseren wietteelt). 

 

 

 

 


