
Samenvattend verslag gesprek  informateur H. Apotheker met de heren Luhoff en De Rook (D66), 

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? 

Snelle maatschappelijke ontwikkelingen, gevolgen financiële crisis, maatschappelijke gevolgen 

armoede. Lokaal veel voorzieningen onder druk, opgave gemeentelijke overheid groot. 

Er wordt financiële scherpte gevraagd. Verhouding burger overheid onder druk. Echter ook veel 

kansen, ondernemers starten activiteiten op, ook burgers nemen initiatief (vgl. energie 

coöperatie, stadstuinen). Belemmeringen in regelgeving. 

Bestuurlijke agenda: ruimte geven voor maatschappelijke initiatieven, belemmeringen 

regelgeving. Er zijn aantal trends, bij niet wijzigen werkwijze, sluit de gemeente daar niet goed op 

aan. Dingen gebeuren ons, we moeten weer aan het stuur komen. 

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

Inhoud leidend voor coalitie, vertrouwen is randvoorwaarde. Gezien verkiezingsuitslag, 

vertrouwen, coalitie vanuit het midden. Die aansluitjng kan vinden bij zowel linkse als rechtse 

politieke stromingen. 

Een variant D66, PvdA, GL en VVD Alternatieven voor zowel VVD als GroenLinks is CDA. Voor 

PvdA is SP mogelijk alternatief.. 

Bij combinatie D66, SP, PvdA komt behoefte tot middencoalitie onder druk. Vanuit D66 

programma zijn er betere alternatieven voorhanden. Combinatie geniet niet de voorkeur 

Bij SP: goede afspraken te maken, maar remmend:  conservatieve houding(verschil met PvdA), SP 

wil eigenlijk geen kerntaken discussie, houding gericht op preservatie. PvdA wil wel discussie 

maar dan op andere manier.Met SP ook goed samengewerkt maar inhoudelijke en visionaire 

verschillen leveren spanning op.. SP heeft oppositionele koers gevaren de laatste 1 ½ jaar.  Met 

GroenLinks een gedeelde progressieve agenda, met  hervormingsagenda waar het gaat om 

relatie met de burger goede ervaring. 

CDA en VVD zouden beide programmatisch kunnen. Bij VVD iets meer pragmatisme.  Bij CDA 

willen ze op aantal thema’s (weliswaar klein) het verschil maken. lijnrecht tegenover D66 

(koopzondagen, reguleren wietteelt enz) 

Belangrijk voor D66, je wilt meters maken met vernieuwingsagenda, wilt stabiele coalitie, er 

moet balans zijn. Komt uiteindelijk uit bij voorkeur coalitie van D66, PvdA, GL en  VVD.  PvdA en 

SP niet samen.  

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

weg kunnen zitten? 

Heeft PvdA klap verwerkt, is alles nu klaar? Geen interne strijd meer. Niet op voorhand twijfel, 

wel aandachtspunt. Als je hervormingsagenda wilt met een PvdA die meer dan 80 jaar verweven 



is met de stad, kunnen ze vaste structuren loslaten? Inhoudelijke verschillen tussen PvdA en D66 

overbrugbaar. Op de 3 decentralisaties brengen veranderingen met zich mee, er moet veranderd 

worden. Zie je verandering als last of geeft het je energie. 

Belangrijke uitdagingen: financiële stabiliteit, stevige investeringsagenda. SP ziet meer keuze 

tussen grote projecten of sociale stad zijn. Bij GroenLinks vraagtekens bij financieel beleid. Gelet 

op voorzieningen niveau, financiële positie (reserves en lokale lasten), en als je 

investeringsperspectief wil  zal  ook in huidig voorzieningenniveau moeten worden ingegrepen. 

Hoe vind je juiste balans?    

4. Is er iets vergeten te vragen? 

Bij te maken hervormingsagenda heeft D66 een  hoog verwachtingspatroon, veranderingen zijn 

eigenlijk al gaande. Bij Prinsenhofakkoord zijn belangrijke piketpalen geslagen. 

 

 

 

 


