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Verslag van het (in)formatie proces 
 
Formateur Johan Sluiter licht formatie proces toe. 

Met trots presenteren wij u het coalitieprogramma 2014-2018 met het motto: `Vrijlaten in vertrouwen`. 
Voor u ligt het nieuwe coalitieprogramma. Een coalitieprogramma waar speerpunten uit de programma’s 
van alle partijen zijn meegenomen. Graag hadden we het dan ook een raadsprogramma willen 
noemen.  Echter, dan  hadden we, naast het meenemen van speerpunten, ook met alle partijen om tafel 
moeten zitten om het programma verder vorm en inhoud te geven. Dat is niet gebeurd.  Daarom kunnen 
we niet spreken van een raadsprogramma, een programma dat samengesteld is met en door de raad. 

Onderstaand treft u een beknopt verslag  van mijn bevindingen in het (in)formatieproces: 

Op 19 maart 2014 waren de gemeenteraadsverkiezingen en daaropvolgende verkiezingsuitslagen. 
Lokaal Belang Lingewaard kwam als grootste partij met vijf zetels uit deze verkiezingen. De partij heeft mij 
aangewezen als informateur. Direct daarna heb ik die taak opgepakt en ben aan de slag gegaan. Ik heb alle 
partijen op zaterdag 22 maart uitgenodigd voor een gesprek. Vanaf dat moment werd ik bijgestaan 
door  René Derksen en Margareth Bouwmeister, namens Lokaal Belang Lingewaard, en Philip Greep en Jan 
Wijnia, namens de griffie en de organisatie. 

Voorafgaand aan de eerste informatieronde op 22 maart heb ik iedere partij drie vragen toegezonden als 
voorbereiding en agenda voor de eerste gesprekken: 

- Wat zijn uw 5 belangrijkste speerpunten? 
- Hoe ziet u uw rol in de gemeenteraad/college? 
- Kunt u en wilt u een wethouder leveren? 

Op 22 maart hebben de gesprekken met alle partijen plaatsgevonden en zijn, naast deze vragen, veel 
andere zaken aan de orde geweest. Zo zijn ook programmatische overeenkomsten/verschillen en het 
werken in teamverband besproken. Voor ieder gesprek was een half uur uitgetrokken. De gesprekken zijn 
in wederzijds vertrouwen gewisseld. 
Langs deze weg wil ik nogmaals alle betrokken partijen danken voor hun constructieve inbreng tijdens deze 
1e informatieronde. 

Na enige dagen van afweging en overleg kwam de combinatie LBL- CDA- Lingewaard.NU- D66 als mogelijke 
partners in een nieuw te vormen college naar voren. Op dinsdag 25 maart heb ik alle partijen hiervan in 
kennis gesteld. 
In de dagen die daarop volgden bleek de combinatie Lingewaard.NU-D66 geen gelukkige te zijn. Ik heb 
daarover separate gesprekken gevoerd met beide partijleiders. Ook hebben beide partijleiders met elkaar 
gesproken. Na deze gesprekken bleek de  combinatie Lingewaard.NU-D66 andermaal  geen gelukkige. Als 
(in)formateur zal ik hier verder geen mededelingen over doen, omdat deze gesprekken in vertrouwen met 
elkaar zijn gewisseld. 

De gesprekken van 22 maart in acht nemend, is met de VVD contact opgenomen met de vraag of zij alsnog, 
nadat zij in de ‘wachtkamer’ hadden plaatsgenomen, deel wilde nemen aan de gesprekken.  De VVD heeft 
hierop positief gereageerd. 
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Als informateur had ik de lastige taak een aantal partijen te moeten teleurstellen en ik begrijp dat zeker bij 
D66 de teleurstelling groot is. 
Hiermee was de informatieronde beëindigd en kon ik starten met het formatieproces. 

Op woensdag 2 april zijn de mogelijke coalitiepartners voor de eerste keer bij elkaar geweest.  Dit werd een 
constructieve bijeenkomst. Er is  gestart met het doornemen van de verkiezingsprogramma’s van de vier 
deelnemende partijen. Iedere partij heeft daarbij aangegeven wat haar speerpunten zijn oftewel de 
belangrijkste punten voor het toekomstige coalitieprogramma.  Vervolgens zijn alle inhoudelijke thema’s 
gerubriceerd. Uiteraard  zijn hierin ook de lopende zaken uit het coalitieakkoord van het nog zittende 
college van burgemeesters en wethouders aan de orde geweest (Politiek Testament). 

Om het inhoudelijke proces goed in kaart te brengen is Leen de Waal (ambtenaar gemeente Lingewaard) 
aan het team toegevoegd. Aansluitend is op 7 en 12 april gezamenlijk hard gewerkt om het programma 
vorm te geven. In het programma staan, naast de ingebrachte coalitiepunten, ook speerpunten van de 
andere partijen waar in meerderheid consensus over gevonden is binnen de coalitie. 
Op 12 april was het conceptprogramma dusdanig voorbereid door de onderhandelaars dat het aan hun 
partijen/achterbannen kon worden aangeboden. De partijen hebben de gelegenheid gekregen om hun op- 
en aanmerkingen op het conceptprogramma te maken. Op woensdag 16 april zijn de reacties verwerkt en 
hebben de vier coalitiepartijen hun handtekening gezet onder het programma. Om dit programma uit te 
voeren worden de volgende wethouders naar voren gebracht:  Theo Peren (CDA), Theo Janssen 
(Lingewaard.NU), Helga Witjes (VVD)  en Johan Sluiter (Lokaal Belang Lingewaard). 

Tot slot: 
In het coalitieprogramma treft u naast speerpunten van de coalitie, ook speerpunten van de andere 
partijen aan. Hiervoor zijn de verkiezingsprogramma’s en vooral de ingebrachte speerpunten van 
betreffende partijen gebruikt. Het is geen “dichtgetimmerd” akkoord, het biedt ruimte voor de 
verschillende raadsfracties. 
Daarnaast is afgesproken dat punten die niet in dit programma opgenomen zijn, als “vrije onderwerpen” in 
de raad behandeld kunnen worden. Hiertoe nodigen wij ook de oppositiepartijen uit om met voorstellen te 
komen en meerderheden in de raad te zoeken. 
Duidelijk is geworden dat de gemeente Lingewaard behoefte heeft aan een draaiboek over een informatie- 
en formatieproces volgend op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Iedere verkiezingsuitslag zal 
anders zijn en daarmee ook het formatieproces. Toch is het aanbevelenswaardig een aantal zaken vast te 
leggen, zoals de te nemen stappen in de informatie- en formatieprocedure, als de te nemen stappen in de 
communicatie, zowel intern als extern. 

Ik heb getracht een zo transparant mogelijk proces na te streven. Ik heb met de partijleiders, inclusief 
vandaag, 3 tot 5 maal een gesprek gevoerd en er is zeker 3 maal schriftelijk met u gecommuniceerd. 

Langs deze weg wil ik mijn dank uit spreken aan Philip Greep, Jan Wijnia en Leen de Waal die mij op vele 
terreinen hebben geholpen, dank ook aan René Derksen en Margareth Bouwmeister die mij ter zijde 
hebben gestaan en uiteraard dank aan CDA, Lingerwaard.NU en VVD voor de goede en constructieve 
samenwerking tijdens de afgelopen formatiebesprekingen. 

Ik wens ons allen een mooie politieke periode toe, waarin veel verantwoordelijkheden op onze schouders 
komen te rusten. Een periode waarin we naast elkaar en met elkaar moeten samenwerken voor een goed 
en sociaal Lingewaard. Waarin een goede samenwerking binnen gemeenteraad en college onontbeerlijk is. 
Daar zal ik mij tot het uiterste toe voor inzetten. 

Bemmel, 17 april 2014. 
Johan Sluiter 
  


