
Collegevorming 2019-2022 || Bericht van informateur Marcel Thijsen 
 
Vrijdag 23 november kreeg ik van VZ Westerkwartier het verzoek om te kijken of er een stabiele 
coalitie te vormen is met een sterk college die de uitdagingen van de nieuwe college aan kan.  
Daarop volgend heb ik met vertegenwoordigers van alle politieke partijen gesproken die 
vertegenwoordigd zullen zijn in de nieuwe raad van Westerkwartier. Ik heb deze gesprekken als open 
en constructief ervaren. Niemand loopt weg voor verantwoordelijkheid er zijn geen partijen die elkaar 
uitsluiten.  
Er is zeker voldoende basis voor een stabiele coalitie en een sterk college.  
Mijn advies aan VZ Westerkwartier is om een stevige ervaren partner te zoeken om samen de formatie 
mee te starten. Gezien de uitslag lijkt de ChristenUnie de ideale partner om als deze partner in de 
formatie te fungeren. Beide partijen wijzen dan ook een formateur aan.  
Daarnaast adviseer ik VZ Westerkwartier om een college op brede basis samen te stellen. De helft 
plus 1 is weliswaar een democratisch principe, maar voor deze jonge gemeente met de nodige 
financiële en bezuinigingsopdrachten is het principe van de helft plus 1 onwenselijk. Het geeft een 
onnodige en onwenselijke polarisatie.  
Verder adviseer ik VZ Westerkwartier om minimaal 1 partij buiten de christelijk Lokale blok te zoeken, 
zodat de brede coalitie meerdere politieke stromingen in zich heeft.  
 
Met dit advies hoop ik VZ Westerkwartier maar ook de raadsfracties van Westerkwartier voldoende 
instrumenten te hebben gegeven om tot een succesvolle formatie te komen.  
 

Het was mij een genoegen en een eer.  
 

Drs. Marcel Thijsen 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hieronder treft u de gespreksverslagen aan die in de Kruisweg in Marum op 28 en 29 november 2018 
zijn gehouden.  Deze gesprekken zijn gevoerd aan de van onderstaande vragen om de verkiezingen 
te duiden, knelpunten en voorkeuren te inventariseren. Van elk gesprek is een verslag gemaakt. De 
inhoud daarvan staat hieronder weergegeven. 
 
Verslag van het gesprek met de heer Veeze en mevrouw Koning van 50PLUS. 
 
Hoe ziet uw partij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen? 
Er zijn een aantal winnaars bij deze verkiezingen; 50PLUS hoort daar bij. De partij heeft bij deze 
verkiezingen voor het eerst meegedaan in een Groningse gemeente en er zijn 821 stemmen op 
50PLUS uitgebracht. De partij is trots de senioren doelgroep te mogen vertegenwoordigen.  
 
Hoe denkt u een stabiel college te kunnen vormen. Kunt u daarbij een uitleg geven?  
50PLUS heeft voor het eerst met de gemeenteraadsverkiezingen meegedaan en toont de bereidheid 
om een stabiel college te ondersteunen.    

Hoe ziet u de rol van uw partij in het nieuwe college? 
Voor 50PLUS hoort het initiatief voor de vorming van een college bij VZ Westerkwartier te liggen.  
Bij steun aan het college is het van belang dat de speerpunten van 50PLUS in het collegeprogramma 
daarin voldoende worden meegenomen. 

 
 
 



                Heeft u een voorkeur voor een college 
                50PLUS ziet in VZ Westerkwartier de basis voor het nieuw college, aangevuld met partijen vanuit een 

christelijk blok en het sociaal/progressief blok. In die zin wil 50PLUS een collegeprogramma 
ondersteunen. 
Waar zitten volgens u de programmatische overeenkomsten en verschillen en waar zit de ruimte?  
Programmatische verschillen zitten in sociale structuur en de zondagsopenstelling. Ook de inzet op 

duurzaamheidsparagraaf in de verschillende partij programma’s wijkt af van die van 50PLUS.  

Welke onderwerpen moeten zeker benoemd worden in het coalitieakkoord? 

50PLUS vindt het van belang dat er naast de infrastructuur (noord/zuid verbinding) in de gemeente 
ook aandacht is voor de sociale structuur (ouderenzorg, veiligheid en bouw van betaalbare 
huurwoningen, ook voor senioren) in de gemeente. In de paragraaf over energietransitie mag de 
aanleg van zonneparken mag niet ten koste gaan van de opoffering van vruchtbare 
landbouwgronden.  
 
Zijn er op voorhand partijen die elkaar uitsluiten in coalitieverband? 
50PLUS vindt op voorhand niet dat er partijen uitgesloten moeten worden in coalitieverband. 
 
Ziet u nog belemmeringen in de vorming van een stabiel college. 
Dit punt is aan de orde geweest bij vraag 5 en daar voldoende belicht.   
 
Hoe kijkt u tegen een raadsprogramma aan?  

50PLUS wil het opzetten van een raadsprogramma of raadsagenda beoordelen van de onderwerpen 
of thema’s die daarin opgenomen worden. Economische structuur van WK vindt 50PLUS uitdaging. 

Wilt u VZ Westerkwartier nog iets meegeven?  

Nederland en ook de gemeente Westerkwartier vergrijst; het is belangrijk om de ouderen te 
betrekken bij het opstellen en uitwerken van een coalitie akkoord.   

Het verslag is vooraf goedgekeurd door de aanwezige leden en opgesteld door Jan de Jong, beoogd griffier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verslag van het gesprek met Rogier van ’t Land en Denny Boersma D66 
 
Hoe ziet uw partij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen? 
D66 Westerkwartier valt onder een landelijke partij en is relatief onbekend in Westerkwartier. De 
afwezigheid in de raden van Grootegast en Marum en een korte kieslijst zijn redenen waarom slechts 
1 zetel is behaald. 

Hoe denkt u een stabiel college te kunnen vormen. Kunt u daarbij een uitleg geven?  
D66 vindt dat de verbinding op thema’s als verduurzaming, jeugdzorg en financiën de komende jaren 
belangrijk zijn voor Westerkwartier en beschouwt dit als een uitdaging om die gezamenlijk met 
andere partijen op te pakken. Met een harde oppositie en coalitieverhouding is Westerkwartier niet 
gediend. 
 
Hoe ziet u de rol van uw partij in het nieuwe college? 
VZ Westerkwartier vormt de centrale spil van het college, aangevuld met een christelijk blok en een 
sociaal/democratisch of sociaal/liberaal blok. D66 geeft de (in)formateur mee om de nieuwe coalitie 
niet te conservatief te laten zijn en laat het vooral openstaan voor de buitenwereld. D66 kan een 
wethouder financiën leveren. 
 
Heeft u een voorkeur voor een college? 
Is aan de orde geweest bij punt 3. D66 wil in ieder geval constructief meewerken en meedenken in een 
nieuw college. De partij wil graag betrokken worden bij grote thema’s die vanuit het college worden 
voorbereid. Een gezonde begroting, de participatie met en de leefbaarheid van de samenleving zijn 
onderwerpen waarin de partij meerwaarde ziet.  
 
Waar zitten volgens u de programmatische overeenkomsten en verschillen en waar zit  ruimte?  
De zondagsopenstelling, participatie en de bereikbaarheid van de kernen (noord/zuid), de 
leefbaarheid, bijv. woningbouw kleine kernen met daarbij het vinden van een balans tussen groei- en 
krimpgebieden maar ook de typologie van de woningen vindt D66 belangrijk. Infrastructurele 
verbindingen, landouw en de intensieve veehouderij leveren programmatische verschillen op evenals 
op thema’s als preventie en repressie. D66 wil op termijn wel serieus kijken om een aantal taken van 
de ROD weer in handen van de gemeente te nemen, maar eerst dan wanneer de organisatie op orde 
is. Bij energievoorziening geeft de partij aan te willen experimenteren onder het mom van ‘focus 
vandaag op energie van morgen en niet stilstaan bij gisteren’.  
 
Welke onderwerpen moeten zeker benoemd worden in het coalitieakkoord? 
De onderwerpen zijn benoemd bij punt 5. 
 
Zijn er op voorhand partijen die elkaar uitsluiten in coalitieverband?  
Voor D66 is dit niet aan de orde en D66 vindt niet dat partijen op voorhand moeten worden 
uitgesloten. 
 
Ziet u nog belemmeringen in de vorming van een stabiel college. 
Geen. 
 
Hoe kijkt u tegen een raadsprogramma aan?  
D66 wil meewerken aan een breed gedragen raadsprogramma met financiën/sociaal domein/zorg als 
thema’s en die ook gemeente breed bespreken met de inwoners.  
 
Wilt u VZ Westerkwartier nog iets meegeven?  
D66 hoopt dat er constructief gebouwd wordt aan de nieuwe gemeente Westerkwartier. 
Het verslag is vooraf goedgekeurd door de aanwezige leden en opgesteld door Jan de Jong, beoogd griffier 



Verslag van het gesprek met Harry Stomphorst en Jan Aalders, Sterk Westerkwartier. 
 
Hoe ziet uw partij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen? 
Sterk Westerkwartier is blij met het resultaat van 2 zetels. In totaal is 30% van de stemmen op lokale 
partijen uitgebracht en met de christelijke partijen vormen beide een belangrijke brede politieke 
stroming in Westerkwartier.    

Hoe denkt u een stabiel college te kunnen vormen. Kunt u daarbij een uitleg geven?  
De samenwerking tussen de lokale-  en een christelijke partij lijkt voor Sterk Westerkwartier een 
logische basis voor een nieuwe coalitie en de partij verwacht daarin ook stabiliteit gelet op de 
programmatische uitgangspunten. In dit stabiel college kan Sterk Westerkwartier een verbindende 
schakel zijn. Wat dat betreft doet Sterk Westerkwartier graag mee in de vorming van een college. 

Hoe ziet u de rol van uw partij in het nieuwe college? 
Sterk Westerkwartier ziet tussen de verschillende politieke stromingen (lokaal, christelijk en 
sociaal/progressief) wel overeenkomsten zonder al te grote tegenstellingen; een samenwerking 
tussen de lokale en christelijke stroming lijkt een logische basis voor een nieuwe coalitie en de partij 
verwacht daarin ook stabiliteit. 

Heeft u een voorkeur voor een college? 
Sterk Westerkwartier pleit voor brede coalitie met een breed samengesteld college, waarvan in ieder 

geval de winnaars van de verkiezingen deel uit maken en die op een draagvlak bij de bevolking kunnen 

rekenen. Voor het overige wordt verwezen naar punt 3. 

Waar zitten volgens u de programmatische overeenkomsten en verschillen en waar zit ruimte?  
Sterk Westerkwartier ziet geen ideologische verschillen wel uitdagingen van de komende jaren. 
Verwezen wordt naar de hervormingsagenda en de bezuinigingen in de komende jaren.  
 
Welke onderwerpen moeten zeker benoemd worden in het coalitieakkoord? 

De zondagsopenstelling, burgerparticipatie (zonder planvorming vooraf naar de inwoners en de 
samenleving als adviesbureau te zien) zijn belangrijke onderwerpen voor een akkoord. Voor Sterk 
Westerkwartier is een financieel sluitende begroting het uitgangspunt. Verhoging van de 
bijstandsnorm naar 130 % zonder maatwerk is een punt van aandacht. De prikkel om te werken moet 
wel aanwezig blijven. Blockchaintechnologie en het in stand houden van rationeel wegbeheer zijn uit 
te werken onderwerpen voor een coalitieakkoord.  
De representatieve democratie verdient aandacht met dorpsbudgetten met vrijheid in de besteding.  
 
Zijn er op voorhand partijen die elkaar uitsluiten in coalitieverband? 
Voor Sterk Westerkwartier is dit niet het geval 

 
Ziet u nog belemmeringen in de vorming van een stabiel college. 
Voor Sterk Westerkwartier zijn die er niet.   

 
Hoe kijkt u tegen een raadsprogramma aan?  

Sterk Westerkwartier wil hier graag aan meewerken.  

 

Wilt u VZ Westerkwartier nog iets meegeven?  
Betrek de inwoner bij, breng het vertrouwen terug in de politiek en zorg voor een stabiele/brede 
coalitie die een goede afspiegeling van de samenleving. Kies bij het besturen voor draagvlak naar de 
inwoners. 
 
Het verslag is vooraf goedgekeurd door de aanwezige leden en opgesteld door Jan de Jong, beoogd griffier 
 



Verslag van het gesprek met Tanja Haseloop en André Tuil, VVD 
 
Hoe ziet uw partij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen? 
Met de grote winst voor VZ zien we dat lokaal de grootste winnaar is. De VVD is de grootste partij 
geworden in Leek. Dit is niet eerder gebeurd. 
 
Hoe denkt u een stabiel college te kunnen vormen. Kunt u daarbij een uitleg geven?  
Gewezen wordt op de duidingsbijeenkomst en de grote opgaven die voorliggen in Westerkwartier. 
De VVD vindt stabiliteit belangrijk in een brede coalitie die een afspiegeling van de samenleving in 
Westerkwartier moet zijn. Dat past ook in het DNA profiel van Westerkwartier. Minimaal zal daar VZ 
Westerkwartier deel van uit moeten maken, aangevuld met in ieder geval minimaal één christelijke 
partij, de VVD en de PvdA/GL. Een college met deze vertegenwoordiging geeft naast een 
geografische- ook een politieke spreiding waarin de inwoners zich kunnen herkennen. Deze balans is 
voor de komende 3 ½ jaar belangrijk en zorgt voor een stabiele meerderheid met breed draagvlak. 
Voor de komende 3 ½ jaar is ook de cultuur van en in het college belangrijk.  
 
Hoe ziet u de rol van uw partij in het nieuwe college? 
Met drie zetels en tien procent van de stemmen past bescheidenheid, maar de VVD draagt graag 
bestuurlijk bij aan de gemeente Westerkwartier.  

 
Heeft u een voorkeur voor een college? 
Dit onderwerp is bij punt 2 aan de orde geweest. 

 
Waar zitten volgens u de programmatische overeenkomsten en verschillen en waar zit ruimte?  
De verschillen zijn er op onderwerpen als de zondagsrust, de infrastructuur en de ontsluiting 
(noord/zuid). Deze verbinding is verbindend voor zowel VZ Westerkwartier als de VVD en een 
belangrijk onderwerp, zoals ook financiële stabiliteit en bereikbaarheid van de gemeente. 
Er zijn in de ogen van de VVD geen onoverbrugbare verschillen. De VVD vindt het werken aan een 
sociaal rechtvaardig beleid met ruimte voor goed ondernemerschap (1 loketfunctie/aandacht voor 
ZZP’ers) en een participerende overheid belangrijk. Belangrijk is ook dat de (financiële)  basis van de 
nieuwe gemeente op orde is.   
 
Welke onderwerpen moeten zeker benoemd worden in het coalitieakkoord? 
Naast de onderwerpen zoals benoemd bij punt 5 natuurlijk ook onderwerpen als wonen, 
duurzaamheid, zorg en minimabeleid. 
 
Zijn er op voorhand partijen die elkaar uitsluiten in coalitieverband?  
Voor de VVD is dit niet het geval. 
 
Ziet u nog belemmeringen in de vorming van een stabiel college. 
Een college zal meer moeten zijn dan de helft plus één. Een breed gedragen coalitie vergroot de 
stabiliteit. Daarom zijn wij voor een wat groter college met lokale ervaring en breed draagvlak om aan 
de verwachtingen van onze inwoners te kunnen voldoen en de dingen die we beloofd hebben (DNA) 
waar te kunnen maken. 
 
Hoe kijkt u tegen een raadsprogramma aan?  
Voor de VVD is het belangrijk dat er eerst een collegeakkoord op hoofdlijnen komt met eventueel 
later in tijd als er meer bekend is over het meerjarenperspectief van de begroting, een raadsagenda. 
 
 
 
 



Wilt u VZ Westerkwartier nog iets meegeven?  
Zorg voor een stabiel college die een ruime meerderheid van de samenleving van Westerkwartier 
vertegenwoordigt. 
 
Het verslag is vooraf goedgekeurd door de aanwezige leden en opgesteld door Jan de Jong, beoogd griffier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verslag van het gesprek met Rianne Vos en Elly Pastoor, PvdA 
 
Hoe ziet uw partij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen? 
In Westerkwartier heeft 25% lokaal gestemd en 30% op de beide christelijke partijen. De PvdA is in 
grootte de 5e partij en laat het initiatief aan VZ Westerkwartier over.  
 
Hoe denkt u een stabiel college te kunnen vormen. Kunt u daarbij een uitleg geven?  
Een college waarin verschillende politieke stromingen vertegenwoordigd zijn om daarmee bruggen 
te bouwen in Westerkwartier. Een stabiel college kan bereikt worden door de sociale component in 
te bedden en breed in het college te vertegenwoordigen (participatiewet met geïntegreerde aanpak 
van armoedebestrijding en schuldhulpverlening, het sociaal ondernemerschap en de verbinding 
zoeken met en in de regio).  
 
Hoe ziet u de rol van uw partij in het nieuwe college? 
De PvdA is bereid plaats te nemen in de coalitie als het programma voldoende ruimte biedt voor haar 
sociale geluid. De PvdA hoopt dat VZ Westerkwartier een brede coalitie wil bouwen om met partijen 
naar de toekomst bruggen te bouwen.  
 
Heeft u een voorkeur voor een college? 
Bij de punten 2 en 3 is dit voldoende toegelicht. Een breed samengesteld college met een sociaal 
gezicht naar de samenleving.   
 
Waar zitten volgens u de programmatische overeenkomsten en verschillen en waar zit  
ruimte?  
Voor de PvdA is de 130% norm belangrijk. Bespreekbaar is of deze norm voor alle doelgroepen en/of 
voorzieningen verhoogd moet worden. Voor de PvdA is het belangrijk dat die doelgroepen worden 
bereikt  waar de hoogste urgentie ligt. De PvdA pleit voor een sociaal armoedebeleid, een beleid dat 
perspectief biedt aan mensen, waarin kinderen uit minimagezinnen mee kunnen doen  en waarin 
vicieuze cirkels kunnen worden doorbroken.  Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving van 
Westerkwartier.  
 
Welke onderwerpen moeten zeker benoemd worden in het coalitieakkoord? 

Doel van de PvdA is gerichte armoedebestrijding waarbij ook de laaggeletterdheid een belangrijk 
onderdeel is. ‘Mensen gaan voor stenen’ is een belangrijke slogan voor de PvdA. Ook het sociaal 
ondernemerschap met de ontwikkeling van gebiedscoöperaties en het ontwikkelen van 
kringlooplandbouw op lokaal niveau moet in een akkoord worden meegenomen. De PvdA vindt een 
stevige portefeuille duurzaamheid in het college belangrijk. Duurzaamheid ziet de PvdA breed, 
bijvoorbeeld ook in klein ondernemerschap, voedselproductie en energie. Ook het opzetten en 
benutten van kleinschalige toeristische attracties hoort daar bij. De PvdA vindt het belangrijk dat 
verduurzaming van woningen ook voor mensen met minder financiële middelen haalbaar is.  
 
Zijn er op voorhand partijen die elkaar uitsluiten in coalitieverband?  
De PvdA vindt niet dat partijen op voorhand moeten worden uitgesloten. 
 
Ziet u nog belemmeringen in de vorming van een stabiel college. 
Geen. De inhoud is voor ons leidend.  
 
Hoe kijkt u tegen een raadsprogramma aan?  

Nut en noodzaak moet er daarvoor wel zijn. Een raadsprogramma moet breed zijn  en met alle partijen 
worden opgesteld als opdracht aan het college.  



Wilt u VZ Westerkwartier nog iets meegeven?  

Ga voor een college dat dicht bij de mensen staat en het collectieve belang niet uit het oog verliest: 
de gemeente Westerkwartier is 41 dorpen die met elkaar meer zijn dan de som der delen. Ga dus  voor 
een college dat ook de verbinding weet te leggen met de omringende gemeenten en de provincies.  
 
Het verslag is vooraf goedgekeurd door de aanwezige leden en opgesteld door Jan de Jong, beoogd griffier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verslag van het gesprek met Klaas-Wybo van der Hoek en Han Warmelink, GroenLinks 
 
Hoe ziet uw partij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen? 
De secularisatie schrijdt langzaam voort; de  lokale partijen zijn doorgebroken. GroenLinks is blij met 
de winst en het aantal van 5 zetels.  
 
Hoe denkt u een stabiel college te kunnen vormen. Kunt u daarbij een uitleg geven?  
GroenLinks gaat graag voor progressief college (lokaal/progressief en christelijk blok) dat een brede 
basis vormt en dat recht doet aan uitgangspunten: stabiel/breed speelveld met de winnaars bij elkaar. 
De partij denkt dat de inhoudelijke cultuurverschillen gevoelsmatig overbrugbaar zijn. GroenLinks is 
overigens op dit moment terughoudend om als vierde partij toe te treden tot een coalitie die verder 
slechts bestaat uit VZ, CU en CDA. Programmatische herkenbaarheid voor GroenLinks is van groot 
belang.  
 
Hoe ziet u de rol van uw partij in het nieuwe college? 
GroenLinks is bereid een wethouder te leveren. Alle portefeuilles zijn daarbij bespreekbaar 
(milieu/volkshuisvesting/doelgroepenbeleid en duurzaamheid) Wel is het belangrijk dat er een  
wethouder in het college zit, die de ‘aardgasproblematiek’ in portefeuille heeft. Een belangrijke rol in 
college is om het mondiale met de lokale kracht te verbinden.  

 
Heeft u een voorkeur voor een college? 
Dit onderwerp is bij punt 2 besproken. 

 
Waar zitten volgens u de programmatische overeenkomsten en verschillen en waar zit  
ruimte?  
Overeenkomsten zijn er op vele fronten. Op het punt van de leefbaarheid van het platteland in de 
sfeer van instrumenten als de Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en het open staan voor het 
steunen van innovatieve, lokale initiatieven zonder protectionisme ziet GroenLinks met andere 
partijen wel verschillende uitgangspunten. Dat geldt ook op punten als de “open samenleving”,  
infrastructuur en intensieve landbouw. GroenLinks denkt op dit moment dat de verschillen 
overbrugbaar zijn. 
 
Welke onderwerpen moeten zeker benoemd worden in het coalitieakkoord? 
De verbinding zoeken met een krachtige lokale samenleving. GroenLinks wil deel van haar ideeën als 
innovatie naar toekomst, de duurzame samenleving, de open samenleving en de samenhang in de 
samenleving wel benoemd en terugzien in het akkoord. Dat geldt ook voor de 130% norm. De visie op 
en de binding in de samenleving zijn voor de partij belangrijk. 
 
Zijn er op voorhand partijen die elkaar uitsluiten in coalitieverband?  
Voor GroenLinks is dit niet het geval.  
 
Ziet u nog belemmeringen in de vorming van een stabiel college. 
Ook dit is volgens GroenLinks niet het geval.  
 
Hoe kijkt u tegen een raadsprogramma aan?  
Voor GroenLinks ligt de basis in een collegeprogramma. Laat de raad zich beperken tot een 
raadsagenda met daarin aandacht voor een gezonde en open bestuurs- en raadscultuur. Een open 
systeem is daarin een belangrijk aandachtspunt. 
 
 
 
 



Wilt u VZ Westerkwartier nog iets meegeven?  
Werken aan verbinding en breng breedte aan in coalitieverband met balans en ruimte voor openheid,  
herkenbaarheid en identiteit. Zoek daarbij de verbinding met progressieve fracties.  
 
Het verslag is vooraf goedgekeurd door de aanwezige leden en opgesteld door Jan de Jong, beoogd griffier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verslag van het gesprek met Geertje Veenstra en Hielke Westra, CDA 
 
Hoe ziet uw partij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen? 
Het CDA vindt de uitslag lastig te analyseren. Een lage opkomst als gevolg van tussentijdse 
herindelingsverkiezing kan worden gezien als een signaal van de burger naar de politiek (blijf dicht bij 
ons). Nu was de opkomst boven de 50% en daarmee hoger dan menig andere herindelingsverkiezing 
waarmee die conclusie ook relatief is. In de helft van de voormalige gemeenten kon voorheen niet op 
een lokale partij gestemd worden. Nu dat bij de verkiezingen van 21 november wel mogelijk was zie 
je dat in Leek en Zuidhorn ook een belangrijk deel van de inwoners “lokaal” stemt.  De uitslag levert 
voor het CDA 5 zetels op in de nieuwe raad. Het is niet de uitslag waarop was gehoopt, maar als 3e 
partij geeft het wel aan dat het CDA ertoe doet.  Daarbij opgemerkt dat in absolute hoeveelheid 
stemmen de nummers 1, 2 en 3 dicht bij elkaar liggen.  
 
Hoe denkt u een stabiel college te kunnen vormen. Kunt u daarbij een uitleg geven?  
Het CDA kent een traditie van compromissen en verzoening, daarin is het CDA een middenpartij en is 
van oudsher een bestuurderspartij in het Westerkwartier.   
De uitslag rechtvaardigt een zoektocht naar een brede coalitie die recht doet aan de uitslag van de 
verkiezingen. VZ Westerkwartier neemt daarin, wat het CDA betreft samen met de CUhet voortouw. 
Overlappende thema’s moeten besproken worden zodat ook niet coalitiepartijen zich gehoord 
voelen. Het is van belang dat er 2 januari er een coalitieakkoord op hoofdlijnen ligt, die ruimte laat 
aan de samenleving voor de verdere invulling.  
 
Hoe ziet u de rol van uw partij in het nieuwe college? 
Het CDA ziet een rol in het college voor zich om daarmee te komen tot een brede coalitie; de partij is 
nu in 3 van de 4 gemeenten in de colleges vertegenwoordigd.  

 
Heeft u een voorkeur voor een college? 
Dit onderwerp is bij punt 2 besproken (brede coalitie die recht doet aan de uitslag van de verkiezingen)    

 
Waar zitten volgens u de programmatische overeenkomsten en verschillen en waar zit  
ruimte?  
Belangrijke rode draad is om de inwoners niet te laten vervreemden van het bestuur. Aandacht voor 
de kleine dorpen met mogelijkheden voor woningbouw met gebruikmaking van dorpswethouders. 
Het op peil houden van voorzieningen in de dorpen, de energietransitie  en een goede infrastructuur 
zijn thema’s die in de programma’s van de politieke partijen terugkeren zij het met nuanceringen. 
Programmatische verschillen zitten er op het punt van de zondagsopenstelling en de 130% 
bijstandsnorm, maar als het bespreekbaar wordt moeten partijen hier op een professionele wijze uit 
kunnen komen.  
 
Welke onderwerpen moeten zeker benoemd worden in het coalitieakkoord? 
Onderwerpen zijn bij punt 5 al benoemd. Als het gaat om de energietransitie dan is het onderzoeken 
waard om als gemeente te participeren in een groot  project op basis van de coöperatieve gedachte. 
De revenuen hiervan kunnen worden ingezet in een energietransitiefonds. Energiebesparing bij 
woningen en bedrijven is allereerst van belang en kan  middels het aanbieden van revolving fund 
leningen. Innovatieve dienstverlening om de inwoners op een minder traditionele wijze tegemoet te 
komen. Belangrijk is inwoners nog meer te betrekken bij hun eigen – directe- woonomgeving en 
dorpskracht te zien vanuit een faciliterende overheid met regie bij de  inwoners. Ook innovatieve 
dienstverlening o.a. via blockchaintechnologie is voor het CDA een belangrijk onderwerp in het 
coalitieakkoord. Specifiek vraagt het CDA aandacht voor de inzet van dorpswethouders en de 
continuering van de sociale ombudsfunctie zoals deze in de gemeente Zuidhorn heeft 
gefunctioneerd. Budgetoverschrijdingen in het sociaal domein (actueel is de jeugdzorg) moeten niet 



leiden tot een slechts financieel gedreven aanpak.  Tot slot de positie van positie van Middag-
Humsterland met aandacht voor het cultuurhistorisch landschap.  
 
Zijn er op voorhand partijen die elkaar uitsluiten in coalitieverband?  
Voor het CDA zijn die er niet. 
 
Ziet u nog belemmeringen in de vorming van een stabiel college. 
Het CDA ziet hierin geen belemmeringen, een verbindende collegiale bestuursstijl is van belang. 
 
Hoe kijkt u tegen een raadsprogramma aan?  
Laat de volledige raad zich vinden in de koers op de punten bij 5 en adopteer de motiemarkt. Een 
raadsagenda kan hierin een goed instrument zijn.  
 
Wilt u VZ Westerkwartier nog iets meegeven?  
-- 
 
Het verslag is vooraf goedgekeurd door de aanwezige leden en opgesteld door Jan de Jong, beoogd griffier 
 

  



Verslag van het gesprek met Peter Holsappel en Koos Siegers, CU 
 
Hoe ziet uw partij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen? 
De uitslag was geen verrassing voor de CU. De CU is zichtbaar geweest in de campagne en dat heeft 
zich in de uitslag van de verkiezingen vertaald.  De CU wil recht doen aan wat er leeft in de gemeente, 
maar heeft ook de verwachting dat het een lastige periode wordt. 
 
Hoe denkt u een stabiel college te kunnen vormen. Kunt u daarbij een uitleg geven?  
Collegiaal bestuur met zichtbare wethouders in een brede coalitie is van groot belang; het wordt 
daarmee een bestuur voor heel Westerkwartier. De CU pleit voor een coalitie met een breed 
draagvlak. De CU wil niet gaan voor een marginale meerderheid, met 4 partijen zijn er nog steeds 
genoeg verschillende coalitievormen mogelijk.  
 
Hoe ziet u de rol van uw partij in het nieuwe college? 
Zonder vertrouwen kan er niet worden bestuurd. De CU vindt het belangrijk dat er onderling 
vertrouwen is. Dit is een belangrijke voorwaarde bij een stabiel college.   
 
Heeft u een voorkeur voor een college? 
De CU opteert voor een college met VZ Westerkwartier, een christelijk blok en een sociaal 
democratisch blok. Met 4 partijen in een college staat er een stevige basis.  
 
Waar zitten volgens u de programmatische overeenkomsten en verschillen en waar zit  
ruimte?  
Duurzaamheid, de sociale paragraaf waarbij het de insteek is om armoede aan te pakken en het uit 

de taboesfeer te halen, waarbij er voor de inwoners voldoende gezonde prikkels blijven om te werken. 

De CU is tegen zondagsopenstelling van winkels. Bij de verkiezingen en in de debatten heeft de partij 

dit uitgedragen. Agendering van dit onderwerp dient zorgvuldig plaats te vinden.   

Welke onderwerpen moeten zeker benoemd worden in het coalitieakkoord? 

Een gezonde financieel paragraaf is voor de CU belangrijk evenals thema’s als het “Waardig ouder 
worden”. Soepele regelgeving vanuit de gemeente bij het bouwen van kangoeroewoningen hoort 
daarbij. Het voorkomen van eenzaamheid onder mensen en de zorgplicht vanuit de gemeente daarin 
vindt de CU een belangrijk punt.  Voorts zijn bij punt 5 al een aantal benoemd.  
Leefbaarheid in alle kernen, kansen voor alle kinderen en bereikbaarheid (OV, fiets en auto) 
 
Zijn er op voorhand partijen die elkaar uitsluiten in coalitieverband?  
Voor de CU is dit niet het geval.  
 
Ziet u nog belemmeringen in de vorming van een stabiel college. 
Dit onderwerp is eerder bij punt 2 benoemd. 
 
Hoe kijkt u tegen een raadsprogramma aan?  

De CU vindt het belangrijk dat er op 2 januari een college kan worden geïnstalleerd, maar ziet genoeg 

mogelijkheden om onderwerpen met elkaar als raad in een raadsprogramma op te nemen.  

Wilt u VZ Westerkwartier nog iets meegeven?  

VZ Westerkwartier staat sterker als de coalitie uit 4 partijen bestaat, tevens is dit een solide basis voor 

een nieuw gemeente bestuur.  

 
Het verslag is vooraf goedgekeurd door de aanwezige leden en opgesteld door Jan de Jong, beoogd griffier 

 
  



Verslag van het gesprek met Ytsen van der Velde en Geert de Jong, VZ Westerkwartier. 
 
Hoe ziet uw partij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen? 
VZ Westerkwartier ziet in de uitslag een bevestiging van hun houding naar de inwoners (luisteren naar 
de samenleving). Inwoners vinden dat het bestuur dicht bij de burger moet blijven. Het succes wordt 
door hun verklaard door de nauwe betrokkenheid van de partij met de inwoners van Westerkwartier. 
In de komende 3 ½ jaar moet het vertrouwen in de politiek verder worden vergroot.  

Hoe denkt u een stabiel college te kunnen vormen. Kunt u daarbij een uitleg geven?  
Gelet op de verkiezingsuitslag is het logisch dat VZ Westerkwartier en de ChristenUnie samen gaan 
verkennen wat de mogelijkheden zijn. Een breed gedragen coalitie is van belang voor de komende 
periode om de gemeente Westerkwartier een goede start te geven. Daarbij hoort een breed gedragen 
college om het beleid uit te voeren. Maatschappelijk gezien is het van belang dat er een goede 
verdeling/balans is tussen de verschillende politieke stromingen (christelijk/sociaal/progressief en 
lokaal). 
 
Hoe ziet u de rol van uw partij in het nieuwe college? 
VZ Westerkwartier wil een leidende rol spelen in het college, maar vooral ook open staan voor wat er 
leeft in de samenleving en luisteren naar de samenleving. VZ Westerkwartier is daarin bereid om 
compromissen te sluiten.  

Heeft u een voorkeur voor een college? 
VZ Westerkwartier heeft dit bij punt 2 verwoord. 

 
Waar zitten volgens u de programmatische overeenkomsten en verschillen en waar zit  
ruimte?  
Er zijn een aantal thema’s die via een goede voorbereiding bestuurlijk besproken kunnen worden in 
de komende periode. VZ Westerkwartier ziet mogelijkheden om dit aan de hand van 
onderzoeksopdrachten op te pakken. Duurzaamheid (‘realistisch groen’), innovatie, infrastructuur en 
het versterken van de cohesie in de samenleving worden daarbij genoemd. Een goede voorbereiding 
is nodig voor het thema: zondagsopenstelling. Daar zit een belangrijk verschil met de christelijke 
stroming in de samenleving.  

Welke onderwerpen moeten zeker benoemd worden in het coalitieakkoord? 

Verwezen wordt naar hetgeen bij punt 5 is benoemd. 
 
Zijn er op voorhand partijen die elkaar uitsluiten in coalitieverband? 
VZ Westerkwartier koerst aan op een brede coalitie en sluit in dat verband geen van de partijen uit.  
 
Ziet u nog belemmeringen in de vorming van een stabiel college. 
Voor VZ Westerkwartier zijn er geen belemmeringen in de vorming van een stabiel college.  

 
Hoe kijkt u tegen een raadsprogramma aan?  

Vier gemeentelijke bestuurlijke culturen gaan op 1 januari samen; een uitdaging. In het bijzonder 

baart de financiële positie VZ Westerkwartier zorgen en het streven is om aan het einde van de 

komende raadsperiode de financiën op orde te hebben. Een raadsagenda of -programma is te 

gebruiken in het depolitiseren van onderwerpen als participatie.   

 
Het verslag is vooraf goedgekeurd door de aanwezige leden en opgesteld door Jan de Jong, beoogd griffier 
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