
Opdracht tweede ronde verkenning

Op 3 april jl. bracht informateur Marijke Vos een advies uit betreffende een aantal mogelijke
coalities naar aanleiding van haar gesprekken met de tien fracties.

In reactie op het uitgebrachte advies hebben verscheidene fracties aangegeven nog vragen
te hebben over het advies. GroenLinks, STIP en D66 hebben samen besloten om een
tweede ronde verkennende gesprekken te organiseren. Hiervoor is gekozen voor twee
nieuwe informateurs. De drie fracties hebben gekozen voor Pieter Guldemond en Wim Bot.

De drie fracties geven de informateurs de volgende opdracht mee:

GroenLinks, STIP en D66 spreken de wens uit om samen deel te nemen in een coalitie.
Overigens geven zij de informateurs de vrijheid om ook andere combinaties te onderzoeken.
De nieuwe informateurs krijgen de opdracht om vanuit die lijn een advies te geven welke
partijen samen een coalitie kunnen vormen die recht doet aan de verkiezingsuitslag en kan
rekenen op een breed draagvlak, zowel in de stad als in de gemeenteraad.

De informateurs wordt gevraagd in deze verkennende gesprekken de volgende
onderwerpen te behandelen:

Inhoudelijk
Op welke punten weten partijen elkaar inhoudelijk te vinden? Op welke punten schuurt het?
Welke inhoudelijke punten vormen naar hun inzicht aanleiding voor discussie tijdens de
onderhandelingen; hoe verhoudt men zich tot deze punten en acht men de verschillen
overbrugbaar? Wat wil men doorzetten in het huidige beleid van de gemeente en wat zou
men willen veranderen?

Samenwerking
Hoe kijkt een fractie aan tegen de samenwerking met en tussen andere partijen? Wat zijn
factoren die daarin meewegen? Hoe kijken partijen naar de combinaties van partijen in een
coalitie?  Hoe kijkt men naar het samenspel van coalitie en oppositie en wat zijn daarvoor
belangrijke randvoorwaarden?

De informateurs krijgen de opdracht alle fracties te spreken over de genoemde onderwerpen
en uiteindelijk advies uit te brengen over de meest kansrijke coalitie.


