Verslag en keuzes coalitie- collegevorming Ooststellingwerf
Op 21 maart 2018 hebben de inwoners van gemeente Ooststellingwerf de nieuwe
vertegenwoordigers gekozen in de gemeenteraad voor de komende raadsperiode 2018-2022.
De zetelverdeling ziet er vanaf 21 maart 2018 als volgt uit:
➢ OoststellingwerfsBelang
-7
➢ P.v.d.A.
-3
➢ CDA
-3
➢ VVD
-3
➢ Groen links
-2
➢ Christen Unie
-1
➢ D’66
-1
➢ Stellingwerf Plus
-1
Op 27 Maart heeft OoststellingwerfsBelang (als grootste fractie) het voortouw genomen om het
informatie en coalitie / college vormingsproces op te starten en heeft dat aan de nieuwe raad
bekend gemaakt. OoststellingwerfsBelang heeft in die vergadering aangekondigd dat zij een
informatieronde wilde doen en dat zij daarvoor de heer Lute Pen bereid heeft gevonden dat te willen
doen.
De omschrijving van de opdracht, welke de heer Pen mee kreeg, vindt u terug in zijn “rapport
informatiefase collegevorming Ooststellingwerf 2018”.
Dit rapport is op 24 April jl. gepresenteerd in een informele raadsbijeenkomst, door de heer Lute
Pen.
De inhoud en de aanbevelingen zijn door de heer Pen toegelicht en er was gelegenheid om vragen te
stellen.
Daarna heeft OoststellingwerfsBelang zijn reactie op het rapport gegeven. Met name op de
aanbevelingen welke de heer Pen deed n.a.v. de gesprekken die hij heeft gevoerd met alle partijen
vertegenwoordigt in de nieuwe raad.
OoststellingwerfsBelang heeft in de bijeenkomst aangeven de conclusies en adviezen ter harte te
nemen en:
a. Over te gaan tot opstellen van een raadsprogramma waarin alle partijen hun inbreng kunnen
doen.
b. Dat raadsprogramma na vaststelling in een raadsvergadering (22 mei 2018) als opdracht aan
het nieuwe college mee te geven Het raadsprogramma wordt door het nieuw te vormen
college vertaald naar een uitvoeringsprogramma dat aan de raad ter vaststelling wordt
voorgelegd.
c. Naast het starten van de ontwikkeling van het raadsprogramma, gaat
OoststellingwerfsBelang ook van start met het voeren van gesprekken om te komen tot een
nieuwe coalitie / college.

De eerste bijeenkomst voor het opstellen van een raadsprogramma was op 1 mei 2018 en de tweede
afrondende op 7 mei 2018.
De gesprekken met de kandidaat coalitiepartners hebben, in een open en goede sfeer,
plaatsgevonden op:
➢ 30 April met de VVD
➢ 2 mei met de P.v.d.A
➢ 3 mei met het CDA
In die gesprekken is over veel zaken gesproken. De volgende onderwerpen liepen toch wel als een
rode draad door de gesprekken:
➢ De inhoud van de verkiezingsprogramma’s;
➢ De stabiliteit van de politieke partij en de fractie;
➢ Hoe kijk je aan tegen bestuurlijke vernieuwing;
➢ De visie op samenwerking in het college en de gevraagde kwaliteit van de kandidaat
wethouders;
➢ Wie zijn dan die kandidaat wethouders van de partijen / fracties.
Op basis van deze gesprekken en de verkenning door de informateur heeft OoststellingwerfsBelang
geconcludeerd dat zij met het CDA en de P.v.d.A een nadere verkenning wenst om te komen tot een
coalitie / college.
De Motivatie voor deze keuze is:
Uit de gevoerde gesprekken met de partijen heeft OoststellingwerfsBelang de indruk gekregen dat
deze combinatie de koers / de richting kan aangeven zoals OoststellingwerfsBelang die voor ogen
heeft. Er komt de komende periode veel op ons af. Denk hierbij o.a. aan het proces rondom de
visievorming op het Sociaal Domein, de invoering van de omgevingswet, het vorm geven van de
overheids- en burgerparticipatie en het vorm geven aan de nieuwe werkwijze van ook de ambtelijke
organisatie. Ook het verder inhoud geven aan o.a. de begrippen Leefbaar, Duurzaam, Sociaal,
Betrokken en Ondernemend staan hoog op onze agenda. De inwoners van de gemeente willen we
meer gaan betrekken, meer mee laten denken en meer mee laten praten over wat er in hun
omgeving te doen is. Overheidsparticipatie en burgerparticipatie zijn de middelen die we optimaal
willen gebruiken.
In de verkiezingsprogramma’s van de partijen waarmee OoststellingwerfsBelang heeft gesproken
staan heel veel overeenkomsten en gelijkluidende teksten.
Maar de doorslag om niet voor de VVD te kiezen in het nieuwe college is vooral genomen vanuit het
oogpunt van vernieuwing en verandering (in het bijzonder binnen het sociaaldomein), een
nadrukkelijk oog voor de lokale politiek en optimaal draagvlak voor het door de gehele raad
opgestelde raadsprogramma.
Ondanks het feit dat de VVD veel en jarenlange bestuurlijke ervaring heeft, is de indruk gewekt bij
OoststellingwerfsBelang dat op basis van het verkiezingsprogramma en de gevoerde gesprekken over
de eerder genoemde 5 gespreksonderwerpen, dat de VVD meer een regulerend bestuur dan een
faciliterend bestuur wil.
Iedere keuze die wordt gemaakt kan worden bekritiseert. Politieke partijen kunnen zich gepasseerd
voelen. Het besluit dat is genomen kent een emotionele kant vanuit het gevoel dat aanwezig moet
zijn om tot een samenwerking te komen, maar ook een rationele gezien vanuit de gesprekken en de
gelezen tekst uit verkiezingsprogramma’s.

OoststellingwerfsBelang heeft gesprekken gevoerd, verkiezingsprogramma’s gelezen en daaruit is het
gevoel ontstaan, dat met de gemaakte keuze een optimaal samenwerkende coalitie en een college
kan worden geformeerd.
OoststellingwerfsBelang heeft dat proces zo open en transparant als mogelijk willen laten verlopen.

Het vervolg:
➢ Onderhandelingen tussen OoststellingwerfsBelang, de P.v.d.A en het CDA
➢ Het opstellen van coalitie / college akkoord
➢ Het verdelen van de portefeuilles met de daarbij behorende wethouders
➢ 22 mei a.s raadsprogramma ter vaststelling in de raad
➢ 22 mei a.s. installatie wethouders
➢ 22 mei a.s. Presentatie coalitie / college akkoord.

