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Advies van de informateur tbv collegevorming gemeente De Ronde Venen 

Verslag van de verkenning naar de mogelijkheden van de vorming van een nieuw college van 

Burgmeester en Wethouders van de gemeente  De Ronde Venen.  

 

Datum: 25 maart 2018 

 

Op uitnodiging van de fracties van de gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen heb ik de 

opdracht aangenomen  ‘te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot de vorming 

van een toekomstbestendig college dat vorm en inhoud weet te geven aan het optimaliseren van 

samenwerking, draagvlak en vertrouwen, zowel in het college als tussen het college en de 

gemeenteraad.’  

 

 

Werkwijze 

 

Ik zag het als mijn taak om meningen te inventariseren om op basis daarvan te adviseren in welke 

richting de collegevorming met de grootste kans op succes zou kunnen worden gevormd en wie er in 

eerste instantie voor een beraadslaging over het collegeprogramma zouden moeten worden 

uitgenodigd. Hiertoe heb ik een eerste ronde gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers met 7 

fracties op zaterdag 24 maart 2018 en 1 fractie op donderdag 29 maart. 

 

Daarbij heb ik mij laten leiden door de vragen die waren opgenomen in de opdracht: 

1. Welke duiding wordt gegeven aan de verkiezingsuitslag? 

2. Welke programmatische overeenkomsten (en sterk uiteenlopende verschillen) worden 

geconstateerd in de verkiezingsprogramma’s? 

3. Welke mogelijkheden worden gezien voor de vorming van een coalitie en de samenstelling van 

een nieuw college? 

 

Alle gesprekken hebben plaatsgevonden in het gemeentehuis in aanwezigheid van de griffier, de 

heer Martin de Graaf. Van alle gesprekken zijn korte verslagen gemaakt, die door de 

gespreksdeelnemers zijn geaccordeerd. Deze verslagen zijn niet toegevoegd aan dit advies, maar wel 

op te vragen bij de griffie.  

 

Op donderdag 29 maart heeft een tweede consultatieronde plaatsgevonden met de fracties CDA, 

VVD, D66, Ronde Venen Belang, Seniorenpartij, Ronde Venen Belang en PvdA-GroenLinks. 

Aansluitend heeft een gezamenlijk overleg plaatsgevonden met de beoogde coalitiepartners.  

 

 

Bestuurscultuur 

 

In de verkenning naar een toekomstbestendig bestuur van de gemeente De Ronde Venen, is in de 

gesprekken ook aandacht besteed aan de bestuurscultuur. Onder bestuurscultuur verstaan we het 

geheel aan spelregels, gedragsregels en ongeschreven regels (mores) die het debat en de 

samenwerking in de gemeenteraad bepalen. Het gaat om afspraken en werkwijze in het college, 

maar ook tussen college en de gemeenteraad, evenals tussen coalitie en oppositie. Alle partijen 

hechten aan vertrouwen, openheid en transparantie.  
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Tijdens een coalitieperiode kan er van alles gebeuren, belangrijk is dan de manier waarop met elkaar 

gecommuniceerd wordt.  

Als het gaat om de relatie college-gemeenteraad kan gekozen worden om te werken met zg. ‘vrije 

kwesties’, en / of bepaalde onderdelen raadsbreed aan te bieden,  zodat het college-akkoord aan het 

begin van de periode niet alles dicht regelt.  

 

Bestuurscultuur gaat ook over de verhouding tussen overheid en de samenleving. In diverse 

gesprekken is aan de orde gekomen de veranderende rol van de overheid, de gemeente (bestuur en 

ambtenaren) t.o.v. burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders. De 

nieuwe Omgevingswet daagt overheden eveneens uit om zich anders te organiseren.  

 

Mijn advies is om in een te vormen coalitieprogramma aandacht te besteden aan de gewenste 

bestuurscultuur.  
 

 

Mogelijke coalities  

 

De verkiezingsuitslag wordt door partijen verschillend beoordeeld. De verschillen zijn niet groot, het 

gaat meer om het aanbrengen van andere accenten.  

Over het algemeen is de kiezer tevreden met het gevoerde beleid en is er sprake van een duidelijke 

winnaar en nieuwkomer: De Seniorenpartij.  
 

Opvallend was voor mij de geringe verschillen tussen partijen als het gaat om programmatische 

opvattingen. Er zijn wel een aantal dossiers waar de politieke visies uit elkaar lopen, waaronder het 

‘bestemmingplan Plassengebied’, de aanpassing N201, de duurzame energietransitie (geen verschil 

over ambitie, wel over de manier waarop dat bereikt kan worden). 

Verder zijn er ‘issues’ als het zwembad in Abcoude, waar wel al besluitvorming in de gemeenteraad 

over heeft plaatsgevonden, maar in de uitvoering allerlei problemen zijn ontstaan. Dit raakt naar mij 

idee meer het vraagstuk van de bestuurscultuur, dan een inhoudelijk verschil in opvatting.  

Op onderdelen van programmaonderdelen kunnen de opvattingen uiteen lopen, bijv. de wens om 

een huisartsenpost in de kernen te hebben. De omvang van de benodigde woningvoorraad voor 

senioren en starters is ook een discussiepunt. En dan – ik heb het eerder gemeld – de keuzes om de 

doelstelling om een klimaat neutrale gemeente te zijn in 2040 zullen zorgvuldig georganiseerd 

moeten worden (investeren in windmolens, zonne-energie en zo jaar waar en hoe, aardwarmte en 

onderzoeken van andere technische mogelijkheden).  

 

Gezien de uitslag van de verkiezingen is er een grote voorkeur voor een meerderheidscoalitie van 

vier partijen en een college van 4 wethouders (fulltime). Men realiseert zich dat de veranderende rol 

van de gemeente een grotere werklast voor het college betekent, een argument dat ook bijdraagt 

aan de voorkeur voor een college van 4 wethouders.  

 

Behalve de fractie ChristenUnie-SGP hebben alle fracties aangegeven bestuursverantwoordelijkheid 

te willen of te kunnen dragen. Er zijn nauwelijks tot geen inhoudelijke breekpunten genoemd. 

Eveneens is men in staat om een wethouder voor te dragen. Er is wel door verschillende partijen 

gerefereerd aan de bestuurscrisis in het college en de afgelopen periode waarin 2 leden van de VVD 

een overstap maakten naar de partij Ronde Venen Belang. De coalitie kon wel doorgaan, immers de 

getalsverhouding was niet gewijzigd, maar wel met een hypotheek op de onderlinge verhoudingen in 

de gemeenteraad. 
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De bestuurlijke basishouding is een groot goed; er is een groot gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel 

voor de gemeente De Ronde Venen. Dat maakt de afweging om een voorstel voor de samenstelling 

van een college niet eenvoudiger; er zijn meerdere coalities die goed zouden kunnen werken. Deze 

basishouding van verantwoordelijkheid willen dragen nodigt de gemeenteraad wel uit om ruimte te 

bieden aan de ‘vrije kwesties’ en de raadsbrede consultatie.  

 

Op basis van alle gesprekken adviseer ik de fracties van CDA, VVD, D66 en de Seniorenpartij om in 

gesprek te gaan en te vragen een nieuwe coalitie te vormen, die op korte termijn kan leiden  tot een 

stabiel collegiaal bestuur met daarin vier wethouders. 

Ik adviseer de betreffende partijen daarbij eerst aandacht te besteden aan het coalitieakkoord , 

daarna aan de portefeuilleverdeling en tenslotte aan de personele invulling. 

 

 

Ten slotte 

Ik wil de fracties van de gemeente De Ronde Venen hartelijk danken voor het in mij gestelde 

vertrouwen. 

Alle fractievoorzitters waren direct bereid hun agenda aan te passen om een gesprek met mij te 

voeren. Deze gesprekken kenmerkten zich door een grote mate van openheid naar mij toe. Dat 

maakte het voor mij aanzienlijk eenvoudiger mijn opdracht in de beschikbare tijd te voltooien. 

Tenslotte wil ik de griffier Martin de Graaf hartelijk dank zeggen voor de wijze waarop hij mij 

geholpen heeft. Zonder hem had ik deze opdracht niet op deze manier kunnen uitvoeren.  

Ik wens de fracties van de gemeente De Ronde Venen een mooie nieuwe bestuursperiode toe! 

 

 

 

 


