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Voorstel
Over gaan tot benoeming van een informateur en vaststelling van diens opdracht.
Toelichting
De gemeenteraadsverkiezingen 2018 hebben plaatsgevonden en het politieke
landschap is bekend. Daarna begint de programma- en collegevorming. Daarbij worden
twee fases onderscheiden: de informatiefase, waarbij vooral wordt gekeken welke
partijen een college kunnen vormen. Gevolgd door de formatie, waarbij op inhoud een
programma wordt samengesteld en personen worden voorgedragen die het uitvoeren;
het college. De afronding van het proces gebeurt door de benoeming van de
wethouders in de raad.
Het ‘oude’ presidium en de lijstrekkers hebben op maandag 12 februari op verkennende
wijze met elkaar gesproken over mogelijke andere werkwijzen. De inspiratie hiervoor
komt mede voort uit de Caballero overleggen, waarin is gesproken over (de keerzijde
van) de scheiding in coalitie en oppositie, de onderlinge samenwerking en
verhoudingen. De start van de nieuwe raadsperiode en de wijze waarop daaraan
invulling wordt gegeven, is daarvoor cruciaal.
Gezien de politieke situatie vindt wij het wenselijk te starten met een (externe)
informateur, Het aanstellen van een informateur gebeurde tot op heden op voorstel van
de (fractievoorzitter van de) grootste partij, in afstemming met het presidium. De
gemeenteraad kwam er niet aan te pas. Om de betrokkenheid van de raad te vergroten,
hebben wij in ons overleg op vrijdag 23 maart jl. unaniem de wens uitgesproken de
verantwoordelijkheid voor het proces van programma- en collegevorming te leggen daar
waar die thuishoort. Bij de gemeenteraad in verband met de transparantie en openheid
en om de onafhankelijkheid van de informateur te benadrukken. Wij stellen daarom voor
dat u besluit tot benoeming van de informateur en vaststelling van diens opdracht op
basis van een openbaar debat. Het gevolg is ook dat de informateur verslag uitbrengt
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aan de gemeenteraad. De raad kan daarover in het openbaar debatteren en opdracht
geven tot de vervolgfase: de formatie en de benoeming van een eventuele formateur
(die niet per definitie dezelfde persoon als de informateur hoeft te zijn).
De fractie van de VVD heeft als grootste partij voorgesteld als informateur te benoemen
de heer J.A. Bruijn. Wij ondersteunen deze voordracht unaniem.
De opdracht aan de informateur is te onderzoeken welke in de raad
vertegenwoordigende partijen een stabiel college kunnen vormen in de bestuursperiode
2018-2022, waarbij recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag. Daarnaast vinden wij
het gewenst dat de formateur tevens aanbevelingen formuleert voor de daarop
volgende formatiefase, in het bijzonder ten aanzien van het soort van programma. Wij
gaan er vanuit dat de informateur zijn werkzaamheden afrondt voor 17 april en zijn
advies rechtstreeks aan u uitbrengt.
De kosten van het informatieproces worden ten laste gebracht van het (onderzoeks-)
budget van de raad.
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