
 

 

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

Koebrugge (VVD), 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? 

Afgelopen 1 ½ jaar veel in gang gezet. Nu van belang hoe ga je om met stadjer en stad; als 

college met raad. Verder regels verminderen. Naast stadjers en ondernemers gaan staan. Het 

gaat om vertrouwen, we slagen er niet in de kloof te dichten. Gebrek aan vertrouwen is naar 

twee kanten: politieke regelzucht komt voort uit gebrek aan vertrouwen in stadjers. Je kunt 

anders met inspraak omgaan. Eerder in gesprek gaan. Moet organisatorisch zaken veranderen.  

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

Wat heeft de stad gezegd, niet eens met beleid huidige regering, zijn landelijk afgestraft. 
Dus bescheidenheid van onze kant. Toch: er moet een bepaald vertrouwen zijn onderling 
om zowel bij meevallers als tegenvallers eruit te kunnen komen. Als je wilt veranderen 
moet je partijen hebben die dingen voor hun rekening durven te nemen. Daarom op 
basis van afgelopen periode kern college paars: D66, PvdA, VVD. Aangevuld links met 
GroenLinks of rechts met CDA (financieel degelijk, afspraak is afspraak). Lichte voorkeur 
voor CDA, GroenLinks hangt onder meer af van wethouderskandidaat, want goed team 
wethouders (elkaar de ruimte geven, dingen gunnen) is van cruciaal belang om te 
kunnen veranderen. Sluiten echter niemand uit. Er moet balans zijn. Met het CDA 
probleem van koopzondagen (maar met GroenLinks ook, wellicht minder principieel). 
Kiezen voor de PvdA. SP links conservatief. PvdA zit in haarvaten de stad, is strategische 
keus. SP afgelopen jaar zo nu en dan meer oppositie dan coalitie. Waarom CDA: met CDA 
kun je ook hervormen, qua financiën dicht bij VVD, met Seton en CDA-fractie goed 
samengewerkt.  

 

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

weg kunnen zitten? 

Duurzaamheid mag geen remmend effect hebben op economie / meer werkgelegenheid. 

Financiële degelijkheid. Als er problemen zijn in de zorg moet je die oplossen, maar niet op 

voorhand gaan zeggen: dan verhogen we de lasten wel. Goed kijken naar omvang en taken 

overheid, zakelijk kijken, de beste oplossing per geval zoeken. PvdA moet intern zaak op orde 

houden. 

Op vraag informateur hoor nog niet veel positieve energie is antwoord: vanuit bescheidenheid 

waarschijnlijk. Maar werkgelegenheid, bereikbaarheid, anders met de stad omgaan, minder 

regelgeving, moet lef hebben. 

4. Is er iets vergeten te vragen? 

Ondernemers belangrijk, economische ontwikkeling, lasten stabiel, regeldruk omlaag. Decentralisatie 

m.n. organisatorisch vraagstuk, politiek is geweest. Niet alles vastleggen, akkoord op hoofdlijnen. Als 



 

 

je wilt veranderen en de stad de ruimte wilt geven, moet je geen dichtgetimmerd en dik 

coalitieakkoord willen hebben. Hervormingsagenda zit vooral in het hoe. 


