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Bericht voor de informateur, 24 maart 2014. 

D66 Wijk bij Duurstede 

Allereerst dank voor de mogelijkheid die ons wordt geboden om onze visie met u te delen in het 

kader van de informatie. Wij wensen de informateur veel succes toe bij zijn taak. 

Hoe duidt D66 de uitslag van de verkiezingen? 

Onze weergave van de uitslag is als volgt. D66 Wijk bij Duurstede was en is een voorstander van een 

zakencollege1, gesteund door een brede coalitie van partijen in gemeenteraad. Onder een zakelijk 

college verstaan wij: een college waarvan kennis en kunde van de leden belangrijker zijn dan de 

politieke kleur of achtergrond van de leden. Gesteund door –idealiter- de gehele raad.  

Als een zakencollege i.c.m. brede coalitie niet mogelijk/wenselijk/haalbaar is, dan is next best option 

een brede coalitie2 die steunt op een meerderheid van de in de gemeenteraad vertegenwoordigende 

partijen. Voor D66 is in dat geval de uitspraak van de kiezer maatgevend, en dus zou de informateur 

in de ogen van D66 moeten beginnen bij: 

1. SP (2334 stemmen) 

2. VVD (1728 stemmen) 

3. D66 (1269 stemmen) 

Totaal: 5331 stemmen uit 10.374 geldige stemmen = 51,39% van de uitgebrachte geldige stemmen. 

Waarom deze variant in eerste instantie (na een zakelijk college/i.c.m. brede coalitie). Antwoord: 

deze meerderheidsvariant leunt op een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen en doet 

daarom optimaal recht aan de wens van de kiezer. 

Natuurlijk kan het zijn dat de SP/VVD/D66-variant voor de informateur op bezwaren stuit. Ook in dat 

geval willen wij niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid. De derde optie die in de ogen van 

D66 voor de hand ligt (nadat het zakencollege/brede coalitie en de SP/VVD/D66-variant onderzocht 

is) en haalbaar is, is de volgende: 

1. SP (2334 stemmen) 

2. GL ( 1185 stemmen) 

3. D66 (1269 stemmen) 

Totaal: 4788/10.374 = 46,15% van de uitgebrachte geldige stemmen. 

Voor D66 is deze optie pas ten derde een variant. Nadeel in electorale zin: coalitie die geen 

meerderheid van de geldige stemmen vertegenwoordigd. Voordeel: Een in de ogen van D66 alleszins 

haalbare politieke meerderheidsvariant die in beeld komt als de eerder geschetste varianten voor de 

informateur niet haalbaar zouden zijn. 

A. Zien jullie voor jezelf een rol weg gelegd in de coalitievorming? 
Ja. Dat volgt uit onze voorgaande analyse. D66 heeft een onderhandelingsteam, met veel 

gemeentelijke, bestuurlijke en politieke ervaring. D66 heeft tevens zeer  geschikte wethouders 

kandidaten. In zowel de zakencollege/brede coalitievariant, SP/VVD/D66-variant alsmede de SP/GL 

                                                           
1 Bij een zakencollege gaan we uit van een ondersteuning door een brede coalitie of zelfs –zoals bijvoorbeeld in 

Leusden- steun door de volledige gemeenteraad. Wij gaan in eerste instantie uit van 2 fulltime wethouders, 

waarbij kennis en kunde boven politieke kleur gaan.  

2 Bij optie 2 doelt ‘brede coalitie’ op een meerderheidscollege gebaseerd op een meerderheid van absolute 

stemmen en minimaal 10 zetels, in combinatie met 3 parttime wethouders in de samenstelling rechts, links en 

midden.   
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en D66- variant heeft het programma en uitgangspunten van D66 meer dan voldoende 

aanknopingspunten voor succesvolle samenwerking.  

Als D66 wordt uitgenodigd, dan kan D66 desgewenst een actieve inhoudelijke bijdrage leveren aan 

gedegen (coalitie-) en andere afspraken. Die rol ziet D66 voor zich weg gelegd, maar het is aan de 

grootste partij –SP- om de (in)formatie te leiden. 

B. Wat zijn 3 punten die bij een coalitievorming onvoorwaardelijk 

geregeld zouden moeten worden? 
 

D66 heeft –als de (in)formateur ons zou uitnodigen hiertoe- t.b.v. de formatie een samenhangend 

aantal voorstellen klaar liggen. De top 3 uit onze voorstellen, waarvan we zeker vinden dat dit 

geregeld zou moeten worden in een collegeprogramma zijn: 

1) Financiën-> een kerntakendiscussie met concrete taakstelling 

2) Bestuurlijke grip -> de gemeente is in onze ogen financieel/organisatorisch haperend en  niet in 

control. 

3) Onderwijshuisvesting van het basisonderwijs. Het is voor D66 niet te verdedigen dat het zou 

deelnemen aan een coalitie zonder degelijk IHP inclusief een solide meerjarig begrotingskader. 

 

In de informatieronde, past het ons nog niet om met verregaande voorstellen te komen. Daarvoor 

zijn eventuele formatiebesprekingen bedoeld. We willen volstaan met onze top 3 kort toe te lichten, 

zodat de informateur een idee krijgt van onze bedoelingen. 

Ad. 1 Financiën 

De algemene financiële situatie van gemeente Wijk bij Duurstede is zorgelijk. Straffe bezuinigingen 

en grip op financiën zijn onvermijdelijk geworden en ook voor D66 zeer belangrijk.  Voorbeelden van 

concrete voorstellen voor het collegeprogramma die wij op tafel zouden leggen als wij gevraagd 

zouden worden bij formatiebesprekingen zijn onder andere: 

� Iedere portefeuillehouder informeert de gemeenteraad actief over budgetoverschrijdingen door 

middel van een memo aan de raad, direct en zonder vertraging; 

� De kosten en opbrengsten van grondexploitaties worden per kwartaal aan de gemeenteraad op 

overzichtelijke wijze gepresenteerd; 

� Structurele uitgaven, worden op structurele wijze gedekt. Het college komt niet met voorstellen 

waarbij structurele uitgaven met incidentele baten worden gedekt; 

� Iedere wethouder is verantwoordelijk voor de eigen tekorten/tegenvallers; 

� Meevallers zijn een verantwoordelijkheid van het gehele college en komen terug in de algemene 

middelen 

� Taakstellingen worden duidelijk aan 1 lid van het college toegewezen. D66 mikt in de 

onderhandelingen op een sluitende meerjarenbegroting.  

 

Kortom: strakke regels, discipline en verantwoordingsplicht i.c.m. bezuinigingen. 

Ad. 2 bestuurlijke grip op de bedrijfsvoering 

Een sterk, zakelijk stadsbestuur heeft grip. Dat betekent voor D66 onder meer dat er afspraken 

gemaakt worden tussen ambtelijke organisatie en college. Informatie moet volledig en correct zijn. 

Onze ambtenaren mogen van het college verwachten dat zij worden gesteund en dat het college 

leiding geeft. Van de ambtenaren mag werken aan professionaliteit, volledige en correcte informatie 

en een kritische doch loyale advisering worden verwacht. Wij zullen onder andere voorstellen om: 
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� Af te spreken dat de rol van de financieel consulent wordt verstevigd; 

� Af te spreken dat er een onafhankelijke controller3 komt die –gevraagd en ongevraagd- en zonder 

tussenkomst van de ambtelijke lijn direct aan het college kan adviseren over alle aangelegenheden; 

� Af te spreken dat de P&C-cyclus grondig wordt aangepakt: lean. Doelstelling: gemeenteraad en college 

–gegeven hun gescheiden bevoegdheden- beiden in control. 

 

Ad. 3 Onderwijshuisvesting/IHP  

D66 kan niet uit de voeten met onduidelijk, onvolledig onderwijshuisvestingsbeleid. En ook niet met 

een IHP, zonder een passend budgettair kader. Onze voorstellen tijdens de formatie zouden zijn: 

� Vaststelling van het IHP, inclusief een sluitende meerjarig budgettair kader 

� Brede school 

� Ontzien onderwijshuisvestingsbeleid bij bezuinigingen. De coalitie spreekt af dat de pijn van de 

bezuinigingen eerlijk wordt verdeeld over zorg, sociale zaken, ruimtelijke en andere beleidsterreinen en 

dat geen beleidsterrein wordt ontzien, behalve onderwijshuisvesting.  

 

Belangrijk: dit is geen ‘dictaat’ van D66. Maar een doorkijkje waar D66 aan denkt en waar de 

bestuurlijke prioriteiten liggen van onze fractie in 2014-2018. Natuurlijk zijn we trots op de grote 

beloning van de kiezer. Diezelfde kiezer heeft de SP de grootste partij in de Wijkse gemeenteraad 

gemaakt. Onze gelukwensen!. Mocht u wensen met ons formatiebesprekingen aan, dan staan wij 

daarvoor klaar.  

Tot slot lazen wij op uw website dat u nadenkt over een (onafhankelijke) formateur. D66 zou het 

logisch vinden en er geen problemen mee hebben als deze formateur van SP-huize zou zijn.  

Het is niet ongebruikelijk dat de formateur gebruik maakt van een ‘schrijver’ d.w.z. iemand vanuit de 

ambtelijke organisatie die teksten mee helpt produceren, onder regie van partijen en formateur. D66 

heeft suggesties voor namen van mensen die dat goed zouden kunnen, afkomstig uit de ambtelijke 

organisatie. De (in)formateur kan desgewenst aan de gemeentesecretaris vragen of een ‘schrijver’ 

aan zijn team kan worden toegevoegd.  

Namens D66, 

Aart van Veen en Bart van Asperdt 

t. 06-53215896     t. 06-514 63 523 

e. vanveenaart@gmail.com   e. bartvanasperdt@publicsupport.nl 

                                                           
3 De organisatie en daarmee het college moet in control zijn  en helaas zijn er voorbeelden uit de laatste 

bestuurlijke periode waarin dat niet zondermeer het geval bleek. Deze ‘zware’ variant van een controller is 

geen ongebruikelijke in gemeenteland. 


