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Aan:  De gemeenteraad 

Van: Burgemeester, griffier, gemeentesecretaris 

Onderwerp: Ambtelijke ondersteuning coalitie onderhandelingen 
Datum: 19-3-2014 
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Informatie voor de raad over de coalitieonderhandelingen 2014-2018 
Het driehoeksoverleg (burgemeester, griffier en gemeentesecretaris) heeft zich gebogen 
over een aanbod vanuit de ambtelijke organisatie om de nieuwe raad en het proces van 
coalitieonderhandelingen zo goed mogelijk te faciliteren. Vanuit de wetenschap dat 
bestuurders wisselen maar het bestuur eeuwig is, is het initiatief genomen om de nieuwe 
raad een ambtelijke strategische verkenning aan te bieden. Hierin is informatie gebundeld 
over: 

1) De vastgestelde meerjarige beleidsuitgangspunten op de belangrijkste 
gemeentelijke thema’s (bijvoorbeeld Structuurvisie 2013-2025, Beleidsplan 
Jeugdhulp 2014-2016) 

2) Autonome trends en ontwikkelingen (bijvoorbeeld: demografische gegevens) 

3) Beleidsmatige en financiële handelingsvrijheid van de gemeente. Waar kan de 
gemeente in beleid en bekostiging zelf keuzes maken en waar is er sprake van een 
wettelijke verplichting.  

De gemeentesecretaris zal namens de directieteam de strategische verkenning aan de 
raad aanbieden.  
De driehoek wenst ook aandacht te vragen voor zaken die mogelijk niet vanuit de partijen 
worden ingebracht bij de vorming van een nieuwe coalitie. In een kort memo zal de 
driehoek de raad en de onderhandelaars hierover informeren waarbij het uiteraard geheel 
aan de raad en de gesprekspartners is of daar iets mee gedaan wordt. 
 
Ambtelijke ondersteuning coalitie onderhandelingen 
Het proces van onderhandelingen om te komen tot een coalitieprogramma is complex. 
Vele dossiers lopen al jaren of zijn vol op in beweging door ontwikkelingen zoals de 
komende decentralisatie van rijkstaken. Goede en complete informatie lijkt dus gewenst 
om in de onderhandelingen de politieke wensen en belangen daar aan te koppelen. De 
driehoek stelt u daarom voor dat het onderhandelingsproces gebruik maakt van ambtelijke 
ondersteuning en expertise. Naast administratieve ondersteuning bieden we ook expertise 
aan om tot een integrale afweging te komen over de consequenties van diverse 
voorstellen vanuit de partijen. De driehoek biedt de onderhandelaars daarom vrijblijvend 
de volgende ondersteuning aan: 

1) administratieve ondersteuning tijdens de onderhandelingen door de griffier. 
Ambtelijke ondersteuning op afroep door Gerard van der Hoeven ter vastlegging 
van de onderhandelingsresultaten en Liset Spreuwenberg voor de externe 
communicatie door of namens de onderhandelaars tijdens het 
onderhandelingsproces. 

2) strategische ondersteuningsteam: Staat ter beschikking van de onderhandelaars 
om de strategische verkenning aan de onderhandelaren toe te lichten. De opzet 
van de verkenning maakt dat het mogelijk op details informatie te verstrekken 
over beleidsmatige en financiële speelruimte.  Het ondersteuningsteam kan 
gedurende de onderhandelingen dit instrument inzetten en daardoor adviseren 



 

 

over mogelijkheden en (integrale) consequenties van keuze of ideeën die ter tafel 
komen (samenstelling directieteam met adviseurs uit de sectoren). Tevens kan 
desgevraagd beleidsinhoudelijk advies worden gegeven over relaties met thema’s 
als regionale samenwerking, rijkstaken en gelden etc. 
Het team kan ook desgevraagd het concept coalitieprogramma ten behoeve van 
de onderhandelaars integraal beoordelen op financiële, personele en eventuele 
inhoudelijk consequenties.  

 
De griffier, de gemeentesecretaris en de burgemeester zijn beschikbaar om de 
ondersteuning al dan niet volgens bovenstaand voorstel in te richten. 
 
 


