
Samenvattend verslag gesprek  informateur H. Apotheker met mevrouw Jongman en de heer 

Koopmans (ChristenUnie),  d.d. 31 maart 2014 (versie 2) 

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? 

De debatten waren meer verantwoording politiek richting burger, dan tussen partijen. Veel tegen 

de gemeente, nu schoon schip maken. Open houding hebben, ruimte voor initiatieven (4 jaar 

geleden ook gezegd, eigenlijk nog maar kleine stapjes gezet). Wat gaan we anders doen: Uitgaan 

van wat wil de burger, je moet in samenspraak tot zaken komen. Diep in de organisatie moeten 

zaken veranderen, ik dien de stad, het publieke belang. 

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

D66 en SP moeten romp vormen, ondanks programmatische verschillen toch interessant. 

Afgelopen 4 jaar wel samen. Er komt bij de PvdA (totaal 21 zetels). 

Vervolgens als 2e voorkeur: D66, SP, VVD en GroenLinks (elke winnaar een partij erbij). Als 3e 

voorkeur PvdA, SP , D66, VVD. Alle huidige collegepartijen nog niet de verandering bewerkstelligt 

in relatie burger / bestuur. 4e voorkeur: D66, VVD, PvdA, GroenLinks. Als 5e voorkeur: SP, D66, 

PvdA, CDA. Als 6e voorkeur: D66, CDA, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks. 

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

weg kunnen zitten? 

Coalitie moet gevormd worden op basis van overeenkomsten. Belangrijke thema’s: economie, 

werkgelegenheid, hoe ga je om met ondernemers, financiële degelijkheid. Risico’s: voldoende 

reserves, maar niet te veel oppotten. 

D66 en SP samen leidt dat niet tot ingebakken risico’s, geldt voor alle combinaties. Houding en 

gedrag is belangrijk, dien ik de stad. 

4. Is er iets vergeten te vragen? 

Moeten er iets van maken. Verder valt op dat D66 en ChristenUnie landelijk beleid hebben 

gesteund, hebben dat kunnen uitleggen, en hebben lokaal niet verloren. 

 

 

 

 


