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Afstrepen dus…….
Inleiding
Na de gezamenlijke bespreking tussen de zes partijen, die na de verkiezingen van 19 maart jl.
zitting gaan nemen in de gemeenteraad is door mijn partij medegedeeld dat ik gevraagd ben
als informateur/verkenner een informatieronde te houden.
De opdracht van Weert Lokaal was door middel van deze informatieronde te komen tot een
advies aan de partij die voldoet aan het volgende uitgangspunt:
Het realiseren van een sterk en daadkrachtig bestuur van de stad en met voldoende
ruimte voor een inhoudelijke oppositie.
Op maandag 24 maart jl. ben ik met het uitvoeren van de informatieopdracht gestart door
middel van het nogmaals kritisch naast elkaar leggen van de verschillende
verkiezingsprogramma’s en daarbij te zoeken naar speerpunten voor het beleid maar ook
kijken naar eventuele aanwezige breekpunten.
Een en ander is vertaald in een vragenlijst aan de partijen, die vervolgens heeft gediend als
een flexibel te hanteren format voor de bilaterale gesprekken tussen de informateur en de
partijen.
Naast de algemene vragen zijn er ook per partij specifieke vragen opgesteld om zodoende
een goed zicht te krijgen op het vertrouwen en de verhoudingen tussen de partijen
onderling.
Alle partijen hebben ongeveer 36 uur de tijd gehad zich op de gestelde vragen en gemaakte
opmerkingen voor te bereiden.
Ook heb ik op maandag 24 en dinsdag 25 maart jl. gesprekken gevoerd met de
burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris met als achterliggende gedachte dat wil
je een goed toekomstbeeld tot stand brengen er in ieder geval enige kennis moet zijn van
het (recente) verleden.
Gesprekken
Met alle partijen heeft het gesprek tussen anderhalf en twee uur geduurd. Van het gesprek
is een verslag gemaakt. Het verslag is bestemt voor de informateur én de desbetreffende
partij. Het verslag is aan de desbetreffende partij ter goedkeuring voorgelegd.
Speerpunten
Op de vraag naar speerpunten voor het beleid voor de komende vier jaar is vooral de
decentralisatie, het zogenaamde 3D dossier, genoemd. Alle partijen hechten zeer aan een
goede transitie, waarbij niet de regelgeving maar de mens centraal moet staan.
Alle partijen zijn het eens, dat bijvoorbeeld de zorg in principe op het huidige niveau moet
worden gehandhaafd en dat het geld niet alleen leidend mag zijn.

Beleid moet dichter bij de inwoners worden gebracht, waarbij wijk- en dorpsraden, maar
ook het verenigingsleven een belangrijke rol heeft.
Werkgelegenheid, oplossen van de jeugdwerkeloosheid en participatie van burgers aan de
samenleving leeft sterk bij alle partijen, uiteraard met per partij nuanceringen.
Ook hebben alle partijen zich uitgesproken over de noodzaak van goed onderwijs.
Breekpunten
Een breekpunt vanuit de verkiezingscampagne leek te zijn het plan van D’66 inzake het
afbreken van het oude stadhuis om zodoende een nieuw park te realiseren. Uit het gesprek
met D’66 bleek dat enige nuance moet worden aangebracht, het nieuwe park is pas een
optie als er geen andere oplossingen voor het Beekstraatkwartier worden gerealiseerd.
Uiteraard zijn er ook verschillende opvattingen over de wijze van oplossen van bepaalde
problemen. Maar ook is duidelijk uitgesproken dat er in de aanpak van maatschappelijke
problemen, zoals o.a. goede zorg en werkgelegenheid, verschillende meningen zijn, maar
dat deze verschillen bespreekbaar en op te lossen zijn.
Kortom: er is in de politiek in Weert een zeer belangrijk klimaat tot stand gebracht, namelijk
het zoeken naar consensus!
Status coalitieprogramma
Alle partijen zijn van opvatting dat de nieuwe coalitie moet gaan werken met een akkoord
op hoofdlijnen.
Geen dichtgetimmerd coalitieprogramma.Met een akkoord op hoofdlijnen is de benodigde
politieke flexibiliteit aanwezig om adequaat te reageren op de ongewisse toekomst,
veroorzaakt door opgelegde wet- en regelgeving uit den Haag. Deze flexibiliteit is in het
belang van de inwoners van Weert om te komen tot een goed leefklimaat. Zowel voor het
collectief van de gemeenschap als het individu.
Omvang college
Alle partijen zijn van mening dat uitbreiding van de bestuurlijke formatie niet wenselijk is,
ook kijkend naar de financiele situatie van de gemeente én de in de achter ons liggende
jaren doorgevoerde reorganisatie.
Genuanceerd wordt gedacht over wethouders, die werken op deeltijdbasis (bijvoorbeeld 5 x
0,8 fte).
Een deeltijdvariant leidt echter altijd tot meer kosten en doet afbreuk aan het principe dat
een wethouder geen vaste werktijden heeft en derhalve aanwezig is op momenten dat de
stad en haar inwoners hem/haar nodig hebben. Een deeltijdvariant kan dan leiden tot een
salarisaanpassing van min 20%.
Onderlinge verhoudingen en vertrouwen
In de gesprekken is er uiteraardruimte gemaakt om te spreken over de verhoudingen tussen
de partijen en de mate waarin men vertrouwen in elkaar heeft. Politiek bedrijven is meer
dan het uitvoeren van een coalitieprogramma, het is vooral mensenwerk!
Het siert alle partijen dat zij op dit punt van hun hart geen moordkuil hebben gemaakt en
met respect voor elkaar inzicht hebben gegeven over hun diepe roerselen betreffende
andere partijen.
Ik heb vastgesteld dat WL en SP veel vertrouwen genieten van de andere partijen en dat het
CDA minder goed in de markt liggen.

Met deze wetenschap ben ik, zoals de titel van dit verslag luidt, aan het afstrepen gegaan.
Conclusies
-

Er is een goede basis aanwezig in de politiek in Weert om te komen tot een sterke,
evenwichtige coalitie en inhoudelijke oppositie;

-

Ook bij het onverhoopt vastlopen van de coalitiebesprekingen kunnen partijen, die
nu zijn afgevallen worden gevraagd. Dit komt voornamelijk omdat partijen in Weert
inhoudelijk niet zoveel van elkaar verschillen. Het ligt meer in nuances en intenties
dan in dossiers. Dit gegeven legt een positieve druk op de partijen die met elkaar
onderhandelen;

-

Bij verkiezingen zijn er altijd verliezers en winnaars. Ondanks dat gegeven heb ik
vooral gekeken naar de wijze waarop samenwerking tot stand kan komen en blijven;

-

Zoals in dit rapport aangegeven ga ik uit van een bestuur met 4 full-time
wethouders. Uit de gesprekken en de verkiezingsuitslag bleek dat het leveren van
twee wethouders door Weert Lokaal in de lijn der verwachtingen ligt.De door mij
voorgestelde coalitie zal daarom bestaan uit 3 partijen;

-

Dit gegeven betekent dat na diepgaande overwegingen D’66 is afgevallen, alhoewel
bij Weert Lokaal ook voor die partij veel sympathie bestaat;

-

Het CDA is niet meegenomen in deze opzet omdat diverse partijen hebben
aangegeven problemen te verwachten bij de samenwerking;

-

PvdA is afgevallen omdat zij weinig toevoegen aan het partijprogramma van Weert
Lokaal;

Advies aan Weert Lokaal
Als informateur/verkenner adviseer ik Weert Lokaal coalitiebesprekingen te starten
met SP en VVD.
Ten slotte
De verkiezingsleus van Weert Lokaal van een goed gevoel is uitermate van toepassing over
de wijze waarop alle partijen aan deze informatieronde hebben meegewerkt. Open,
constructief en de wil tot transparantie zijn woorden die alle partijen in Weert echt inhoud
willen geven. Hiermee kunnen de inwoners van Weert hun voordeel mee doen!
Ich been zoeegroeets als Wieertenaar!
René Laenen

