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Betreft: resultaat verkenningen 

 

 

Ursem, 14 april 2014 

 

 

Geachte Raad, 

 

Op 27 maart j.l. heeft u op voordracht van de fractie van de SP besloten mij te benoemen 

tot informateur. Daarbij is de volgende opdracht geformuleerd: 

 

1. Het onderzoeken van de mogelijkheden van een breed gedragen coalitie, gevormd 

rondom de SP;  

2. De bereidheid bij de partijen te peilen om gezamenlijk een wethouder te leveren 

voor de portefeuilles “Economie en financiën” en “Ruimtelijke ordening” in elke 

mogelijke combinatie; 

 
Ook heeft u aangegeven dat de verkiezingsuitslag betekent dat een meerderheidscoalitie 

moet bestaan uit minstens 4 partijen. 

Er zijn daarnaast 3 wethoudersposten beschikbaar waarbij er, gezien de uitslag van de 

verkiezingen één wethouder afkomstig zal zijn van de SP en verantwoordelijk wordt 

voor de  portefeuille met daarin het sociaal domein. Dit betekent dat er twee 

wethoudersposten beschikbaar zijn voor minimaal drie en waarschijnlijk meer partijen.  

 

Afgelopen vrijdag heeft de laatste bespreking in deze informatie ronde plaatsgevonden. 

Tijd om u te informeren over mijn werkzaamheden van de afgelopen twee weken en u 

een tweetal aanbevelingen voor het vervolg te geven. 

  



 

 

 

 

 

 

De gesprekken 

 

Op 28 maart j.l. heb ik kennisgemaakt met mevrouw Keesman en mevrouw Delleman. 

We hebben, naast uiteraard een eerste bespreking over de belangrijkste onderwerpen 

die in de stad spelen, gesproken over werkwijze en het gewenste tijdspad. Daarbij is 

gesteld dat op voorhand geen van de partijen wordt uitgesloten. Ook is de wens geuit om 

de vaart erin te houden, maar ook dat dit niet ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid 

en kwaliteit.  

Jan Slagter was ook deze keer bereid gevonden als secretaris het  proces te 

ondersteunen.  

 

Op  zaterdag 29 maart heeft een eerste verkennende gespreksronde plaats gevonden. Er 

is gesproken met de fractievoorzitters en één van de fractieleden van de PvdA, HEA, 

CU/SGP, Lijst Quasten, CDA, NE, D66 en de VVD.   Naast een terugblik op de 

achterliggende periode is stilgestaan bij hetgeen de verschillende fracties de komende 

periode graag willen bereiken. In de daarop volgende week  heeft er met de 

vertegenwoordigers van de fracties van de PvdA, de CU/SGP, lijst Quasten, het CDA en 

van NE  in een tweede ronde een verdieping plaatsgevonden rond een aantal thema’s 

waaronder het armoede beleid, sport, recreatie en het parkeerbeleid.  Na deze 

individuele gesprekken is er twee keer een ronde tafel gesprek geweest met de 

vertegenwoordigers van SP, CDA, NE, Lijst Quasten en CU/SGP. Naast de raadsfracties 

heb ik gesproken met wethouder Olierook en een gesprek gevoerd met de burgemeester 

en de griffier. 

 

Sfeer en onderlinge verhoudingen 

 

Bijna alle gesprekspartners begonnen het gesprek met het uitspreken van de wens dat 

de recente verbetering van de sfeer en de onderlinge verhoudingen in de Raad zich zou 

doorzetten.  Gesteld werd dat ‘de inwoners van Enkhuizen genoeg hebben van het 

onderlinge geruzie’ en  ook hoorde ik  ‘wij willen dat er in de toekomst op de bal en niet 

langer  op de man gespeeld wordt’. Het was goed om te constateren dat oppositie én 

coalitie een andere cultuur en een andere manier van omgaan met elkaar willen. Respect 

voor elkaar en de wens om gezamenlijk op te trekken in het belang van de burgers van 

Enkhuizen zijn daarbij meermalen genoemd.  

De wijze waarop dit telkens naar voren kwam hebben gemaakt dat ik,  bij het nadenken 

over mogelijke coalities,  naast programmatische overeenkomsten nadrukkelijk heb 

gekeken naar stabiliteit en onderling vertrouwen.   

  



 

 

 

 

 

 

Aanbeveling 

 

Alles afwegend wil ik u adviseren om een coalitie van SP, CDA, NE en CU/SGP verder uit 

te werken. Ik ben mij ervan bewust dat deze combinatie qua zetelaantal, nl. negen van 

de zeventien slechts stoelt op een krappe meerderheid in de Raad. Toch meen ik dat 

recht gedaan wordt aan de uitslag van de verkiezingen en dat er sprake kan zijn van een 

stabiel bestuur. Inhoudelijk zullen er -gegeven de door mij gesignaleerde inhoudelijke 

overeenkomsten- wisselende ( ruime) meerderheden voor beleidsvoorstellen in de Raad 

gevonden worden.  Daarnaast heb ik een open en respectvolle houding ten opzichte van 

elkaar aangetroffen, die de basis voor een stabiel bestuur zijn. 

 

Ten aanzien van het tweede deel van uw opdracht  nl. het peilen van de bereidheid bij de 

partijen om gezamenlijk een wethouder te leveren voor de portefeuilles “Economie en 

financiën” en “Ruimtelijke ordening” in elke mogelijke combinatie, adviseer ik hier in 

een later stadium afspraken over te maken. Uiteraard zijn de betrokken partijen bereid 

een wethouder te leveren.  Maar door alle gesprekspartners is tevens gesteld dat 

bestuurlijke ervaring en deskundigheid doorslaggevend zullen zijn voor de keuze van de 

wethouders.   Dit maakt dat m.i. het beste de Koninklijke weg bewandeld kan worden 

van eerst kijken naar de beleidsterreinen en de daarbij behorende opgaven. Vervolgens 

kan gesproken worden over de verdeling en kunnen de daarbij passende bestuurders 

voorgedragen worden. 

Gegeven de verkiezingsuitslag adviseer ik u de fractievoorzitter van de SP mevrouw 

Keesman te benoemen tot formateur. 

 

Tot slot 

 

Ik wil u allen hartelijk danken voor de open en constructieve wijze waarop u 

meegewerkt heeft aan deze verkennende ronde. 

Jan Slagter dank ik voor de voortreffelijke wijze waarop hij het proces ondersteund 

heeft.   

 

Met vriendelijke groet  

 

 

 

 

Leoni Sipkes   

 

 


