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

(SP),  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? 

Analyse, bij debatten ging het niet tussen politiek partijen, maar bleek een grote afstand tussen 

aanwezigen en politiek. Aandacht voor relatie verslapt, hebben minder ideeën. Mensen eerder 

betrekken bij besluitvorming, gebruik maken van hun kennis. Bij de 3 decentralisaties, zorg en 

welzijn veel meer organiseren vanuit wijken, samen met instellingen ook de bestuurlijke 

aansturing vanuit stadsdelen, niet van uit het stedelijk perspectief (vgl. initiatiefvoorstel SP). 

Meer op zoek naar kracht in de samenleving. Ook gemeentelijke organisatie moet meegaan in 

omkering, organisatie ontwikkeling moet worden doorgezet ten behoeve van integraal werken. 

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

D66 en SP veel gewonnen, moeten een rol spelen in stadsbestuur. SP 8 jaar een wethouder 

geleverd, afspraak was afspraak, financieel degelijk. D66, SP, PvdA en GroenLinks meeste 

voorkeur, meest progressieve college, vergroot emancipatie, getalsmatig 25 zetels. 

Tweede voorkeur D66, SP, PvdA, CDA. CDA betrouwbaar, oog voor mensen. Als D66 en SP romp 

vormen dan komt je voor de 3e partij uit bij PvdA. Blijven grote rol spelen, blijven 3e partij van de 

stad. 

SP sluit geen enkele partij of combinatie  uit. Voorkeur voor linkse partij naast D66 is niet een 

keuze voor een partij, maar voor de meeste logische (getalsmatige) combinatie van partijen. Dus: 

D66, CDA, SP, PvdA. 

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

weg kunnen zitten? 

Risico’s zijn er bij de 3 decentralisaties, er zijn verschillen, maar wel te overbruggen. Goed dat we 

taken krijgen, echter te veel restrictieve condities. Op vraag wilt u decentralisaties financieel 

sluitend aanpakken: als het niet lukt om condities te wijzigen, dan wel kijken of we er extra geld 

bij moeten leggen (is rode draad voor SP). 

Afgelopen jaar stond SP voor financieel degelijk beleid, ook voor grote projecten 

verantwoordelijkheid genomen. Zorg in toekomst belangrijkste onderwerp. Voorkom tweedeling 

in samenleving. VVD is niet meest natuurlijk bondgenoot. Waarom toch eventueel kiezen voor 

CDA, spreken over kracht van mensen. VVD heeft voor en tijdens de campagne weinig / 

nauwelijks inhoudelijke invulling gegeven aan de decentralisatieopgave. 

4. Is er iets vergeten te vragen? 

In opdracht stond niets over wonen, mogelijke rol corporaties, lokale akkoorden (co- 

financieringsfonds. Verder is anti-discriminatie van belang. 

 



 

 


