Vervolgstappen informatieronde
Aan de leden van de gemeenteraad van Raalte
In de week van 2-6 april had ik acht open en constructieve gesprekken met de partijen in de nieuwe
gemeenteraad van Raalte. Van deze gesprekken deed ik verslag in een informele sessie van de raad
van maandag 9 april. Ook schetste ik scenario’s en deed ik voorstellen over de vervolgstappen.
Mijn advies vat ik zelf graag samen onder de noemers: ‘raadsbreed akkoord’ en ‘uitgestelde
coalitievraag’. Uit uw reacties kon ik opmaken dat u daar positief op reageert.
Na een korte schorsing deed Wout Wagenmans van Gemeentebelangen een procesvoorstel:
 verlenging van de informatieopdracht;
 richten op een raadsbreed akkoord.
Ik heb aan Gemeentebelangen laten weten bereid te zijn deze volgende stap te zetten. Tevens heb ik
afgestemd hoe zij het parallelle proces van raadsbreed akkoord en (uitgestelde) coalitiebesprekingen
zien. In dit memo informeer ik u over deze vervolgstappen.
Een van de hoofdlijnen van mijn gesprekken met u was, dat eerst wordt bezien over welke thema’s u
het eens bent. Deze kunnen in het akkoord worden vastgelegd. Waar die overeenstemming er niet is,
kunnen procesafspraken (wie, wanneer, hoe) worden gemaakt.
Om geen tijd te verliezen heb ik via raadsgriffier Jan Bouke Zijlstra contact gelegd met de ambtelijke
organisatie. Daar is men intussen begonnen met een vergelijking van de inhoudelijke thema’s uit uw
verkiezingsprogramma’s en uit de Bouwstenennotitie van de ambtelijke organisatie. De uitdaging
daarbij is dat deze vergelijking op het juiste abstractieniveau plaatsvindt, zodat enerzijds
overeenstemming mogelijk is, maar dat er anderzijds voldoende sturing is voor een Raolter Akkoord.
Ik heb er alle vertrouwen in dat de ambtelijke organisatie daarin slaagt.
Over ‘dat in gesprek gaan met elkaar’ het volgende. Samen met Jan Bouke Zijlstra ben ik aan het
voorbereiden op welke wijze u dat gesprek slagvaardig, diepgaand en richtinggevend kunt voeren.
Wij zoeken een werkvorm waarbij alle 25 raadsleden hun inbreng hebben. Ik nodig dan ook alle
raadsleden uit deel te nemen aan deze gesprekken.
De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 17 april om 19.30 uur en (na de raadsvergadering) op
donderdag 19 april. De opbrengst van die bijeenkomsten is dat we de thema’s hebben gerubriceerd
in de mate waarin er overeenstemming over bestaat. Na afloop van die beide bijeenkomsten kunnen
we bezien of we genoeg en goed materiaal hebben voor een eerste concept van het Raolter Akkoord,
en welke (ambtelijke) uitwerking er nodig is. We kunnen dan ook stilstaan bij de opbouw en indeling
van dit akkoord. Een financiële paragraaf zal er zeker onderdeel van uitmaken. Ergens gedurende
deze besprekingen moet verder aandacht zijn voor de betrokkenheid van de samenleving in de
komende vier jaar.
Gemeentebelangen heeft mij te kennen gegeven direct na beide bijeenkomsten een aanvang te
maken met besprekingen over het te vormen college. Daarbij wordt een politiek-inhoudelijke insteek
gekozen, mede op basis van de besprekingen van 17 en 19 april. Ook de coalitievoorkeuren die u in
de eerste informatieronde uitsprak spelen vanzelfsprekend een rol.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Natuurlijk ben ik altijd bereid tot
een nadere toelichting.
Ik zie u graag op 17 april.
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