
Verslag Informatie Gemeente Hilvarenbeek 2014 
 
Opdrachtgever:  Gemeenschapslijst 
Opdrachtnemer:  Frans Ronnes 
Datum opdracht:  24 maart 2014 
Datum verslag: 06 april 2014 
 
 
De Opdracht: 
 
De opdracht die Gemeenschapslijst mij gegeven heeft luidt als volgt: 
“Doel van de gesprekken van de informateur is de mogelijkheden van samenwerking te 
onderzoeken om te komen tot een college dat op een werkbare meerderheid en voldoende 
draagvlak kan rekenen. 
In zijn advies zal de informateur aangeven met welke partijen volgens hem verder overleg 
moet komen over een nieuw te vormen coalitie.” 
 
 
De Rapportage: 
 
In eerste instantie was de afspraak dat ik aan Gemeenschapslijst zou rapporteren. Bij nader inzien 
breng ik, mede op verzoek van de overige partijen en na terugkoppeling met Gemeenschapslijst, 
schriftelijk verslag uit aan (de onderhandelaars van) alle partijen gelijktijdig en zal de tekst ook per 
mail aan iedereen worden toegezonden evenals aan de pers. 
Ik heb de vrijheid genomen om in mijn rapportage mijn conclusie te trekken maar daarnaast ook 
enkele aanbevelingen te doen. 
 
 
Mijn werkwijze 
 
1. Na aanvaarding van de opdracht op maandag 24 maart heb ik enkele dagen later een informatief 

gesprek gehad met de burgemeester die mij ook ambtelijke ondersteuning heeft aangeboden in 
de persoon van Bart Leenaerts, medewerker van de gemeente Hilvarenbeek die dat uitstekend 
heeft gedaan en mij heeft voorzien van materialen en gewenste informatie. 

2. In de dagen hieropvolgend heb ik de partijprogramma's globaal vergeleken. 
3. Op maandag 31 maart heb ik met VVD, CDA en HOI Werkt een gesprek gevoerd, een dag later 

met Gemeenschapslijst. 
4. Op vrijdag 4 april heb ik een tweede ronde gesprekken gevoerd met alle partijen. En ook heb ik 

die dag nogmaals een gesprek gehad met de burgemeester. 
5. In het weekend 5-6 april heb ik telefonisch nog diverse contacten gehad en heb ik mijn 

conclusies getrokken en mijn rapportage opgesteld. 
6. Op  maandag 7 april zal ik het verslag aanbieden aan alle onderhandelaars tegelijkertijd. 
7. Dit verslag bevat een aantal observaties (bevindingen), aanbevelingen en conclusies. 
 
 
Verloop van de informatie 
 
De eerste gespreksronde. In deze eerste gespreksronde heb ik iedereen dezelfde vragen voorgelegd. 
 
De duiding van de verkiezingsuitslag geeft het beeld dat zowel Gemeenschapslijst als HOI Werkt in 
het aantal stemmen en zetels een ondersteuning zien van het door hen gevoerde beleid van de 
afgelopen jaren. De VVD heeft weliswaar geen zetels gewonnen maar het aantal stemmen is wel 
toegenomen. Het CDA geeft aan graag een derde zetel te hebben gehad maar constateert dat de 
inwoners hun stem met name aan de twee grootste partijen hebben gegeven. 



 
Vervolgens is met iedereen gesproken over de voorkeur ten aanzien van een te vormen coalitie. 
 
Gemeenschapslijst heeft als eerste voorkeur een coalitie met VVD en CDA. De Gemeenschapslijst 
heeft er géén vertrouwen in dat de realisatie van hun programma voldoende tot zijn recht zal komen 
in een coalitie met HOI Werkt. Het verkiezingsprogramma van HOI Werkt verschilt meer met dat 
van Gemeenschapslijst dan de programma's van VVD en CDA, meent Gemeenschapslijst. De 
conclusie van Gemeenschapslijst is daarom: als eerste voorkeur een coalitie van Gemeenschapslijst, 
VVD en CDA en als tweede voorkeur een coalitie van Gemeenschapslijst en VVD. Een raadsbrede 
coalitie wordt afgewezen. 
 
HOI Werkt heeft als eerste voorkeur een raadbrede coalitie dat in hoofdlijnen door alle partijen 
gesteund zou kunnen worden. Het vraagt een andere benadering en een andere werkwijze in de 
gemeenteraad en zal tot gevolg hebben dat besluiten met (waarschijnlijk) wisselende meerderheden 
genomen zullen (kunnen) worden. Het duale systeem zou wellicht beter tot zijn recht komen. 
HOI Werkt merkt op dat alléén Gemeenschapslijst of HOI Werkt in de oppositie géén recht doet aan 
de verkiezingsuitslag. 
 
De VVD geeft als eerste voorkeur aan een coalitie te willen van Gemeenschapslijst, VVD en CDA 
en als tweede voorkeur een coalitie van Gemeenschapslijst en VVD. De VVD is van mening dat er 
in de voorbije periode veel water in de wijn gedaan moest worden om de coalitie met 
Gemeenschapslijst en HOI Werkt niet te laten struikelen. De verschillen in de programma's van HOI 
Werkt en de VVD zijn groter dan met de andere partijen en daarom een voorkeur voor 
samenwerking met Gemeenschapslijst en CDA. Een raadsbrede coalitie komt als laatste voor op de 
wensenlijst van de VVD. 
 
Het CDA heeft eveneens als voorkeur een raadsbrede coalitie. Verder is het CDA van mening dat de 
twee grootste partijen als eerste aan zet zijn en het CDA werkt, als het even  kan, daar graag aan 
mee. 
 
Ook is in het eerste gesprek met alle partijen uitvoerig stilgestaan bij het onderwerp “vertrouwen in 
elkaar” en kun je met de anderen samenwerken? 
Zoals hierboven al beschreven geeft Gemeenschapslijst aan er géén vertrouwen in te hebben om, in 
een coalitie met HOI Werkt, hun verkiezingsprogramma voldoende te kunnen uitvoeren. De reden 
daarvoor moet volgens Gemeenschapslijst gezocht worden in de ervaringen binnen de huidige 
coalitie. 
Naast het begrip “vertrouwen” zijn er nog vele andere (m.n. inhoudelijke) zaken aan bod gekomen. 
De meest relevante daarvan treft u aan in het lijstje te bespreken onderwerpen in de formatie. 
 
 
De tweede gespreksronde 
 
Het gegeven dat de grootste partij géén vertrouwen heeft in een coalitie met de op één na grootste, 
noodzaakt mij om in de tweede ronde te onderzoeken of er actie ondernomen kan worden om dit 
vertrouwen te herstellen. Ik besloot om beiden aan te bieden een twee-gesprek te organiseren met 
een externe als voorzitter. 
 
Gemeenschapslijst geeft aan daarin niets te zien en maakt geen gebruik van dit aanbod. 
Gemeenschapslijst meent bovendien dat de inhoudelijke verschillen dusdanig groot zijn dat ook op 
die grond samenwerking met HOI Werkt niet voor de hand ligt. 
HOI Werkt stelt zo'n gesprek wel op prijs. 
 
Voor Gemeenschapslijst staat vast dat ze verder willen gaan met VVD en zo mogelijk met CDA. 
Germeenschapslijst schetst enkele voorwaarden waaronder dit mogelijk is. 



 
HOI Werkt toont zich erg teleurgesteld in het feit dat voortzetting van de huidige coalitie en liefst 
uitgebreid tot een raadsbrede coalitie niet mogelijk blijkt. HOI Werkt is erg bang voor blokvorming 
die zal gaan ontstaan. Daarnaast vindt men (nogmaals) een oppositie van een kleine partij met 2 
zetels (CDA) ook niet goed. 
 
De VVD heb ik op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en in dat gesprek komen géén nieuwe 
elementen naar voren. De VVD sluit nogmaals geen enkele partij uit om mee samen te werken. 
 
Het CDA heb ik de vraag voorgelegd of zij de coalitiebesprekingen met Gemeenschapslijst en VVD 
willen aangaan. Daarbij heb ik hen kenbaar gemaakt dat het voor de andere twee partijen denkbaar 
is deel te nemen aan de coalitie zonder een wethouder te leveren. Daarvoor in de plaats zouden 
andere programmapunten van het CDA in het coalitieakkoord kunnen worden opgenomen. Het 
CDA acht overleg over deze optie enkel zinvol als zij als volwaardig partner worden beschouwd en 
één van de wethouders kan aandragen. 
Het CDA blijft van mening dat een raadsbrede coalitie het meest gewenst is. Als dat niet mogelijk 
blijkt stelt het CDA voor de mogelijkheid van een coalitie HOI Werkt, VVD en CDA nader te 
onderzoeken, waarbij iedere partij een wethouder zou kunnen leveren zodat sprake is van 
gelijkwaardige partners in de coalitie. 
 
 
Aanbevelingen 

 
1. De gemeente Hilvarenbeek heeft behoefte aan een sterk college en een sterke raad. Een raad en 

college die niet uit zijn op het vergroten van de verschillen, maar een raad en college die de 
moed en het lef heeft om over de eigen schaduw heen te stappen en te kijken naar het belang 
van de inwoners. Daarbij moet met respect worden omgegaan met zowel (getalsmatige) 
meerderheden als minderheden. 

2. Er moeten meerdere “kopjes koffie worden gedronken” tussen de raadsleden onderling om zo 
meer begrip voor elkaar en elkaars standpunten te krijgen. Ook als Gemeenschapslijst en HOI 
Werkt niet samen in een coalitie komen, hebben ze, in het belang van de inwoners, elkaar nodig. 
Eén of meerdere koppen koffie, met òf zonder een externe voorzitter, zouden heel nuttig kunnen 
zijn. 

3. Gemeenschapslijst en CDA hebben hun gezamenlijke (vervelende) geschiedenis achter zich 
gelaten. Ook dit moet een keer rechtstreeks naar elkaar worden uitgesproken. 

4. Welke coalitie er ook komt: bespreek en bevraag elkaar uitvoerig over de kracht van de 
wethouders en het vertrouwen daarin. 

 
 
Conclusie 
 
Om te komen “....tot een college dat op een werkbare meerderheid en voldoende draagvlak kan 
rekenen” adviseer ik het volgende: 
 
Omdat zowel Gemeenschapslijst als VVD een raadsbrede coalitie niet zien zitten adviseer ik ook 
om deze optie niet verder uit te werken. 
 
De inhoud van de verschillende verkiezingsprogramma's is nauwelijks aan bod geweest. De 
gesprekken gingen veel meer over “wie wil met wie” in een coalitie. 
Natuurlijk heb ik de verkiezingsprogramma's wel globaal bekeken en heb ik programmatische 
verschillen tussen de partijen geconstateerd. Het komt mij echter voor dat zij alle overbrugbaar 
blijken als er bij de partners bereidheid en vertrouwen is om in een coalitieakkoord voldoende 
ruimte te laten zodat ook de andere partijen hun programmapunten kunnen realiseren. 



Gezien het voorgaande is een grote coalitie met zowel Gemeenschapslijst als HOI Werkt niet 
haalbaar. 
 
De coalitie die als eerste verder uitgewerkt zou moeten worden is de combinatie: Gemeenschapslijst, 
VVD en CDA. Hierbij zou een coalitie kunnen ontstaan die kan rekenen op de steun van 11 van de 
17 raadsleden. Naast de getalsmatige reden, is de reden daarvoor dat volgens Gemeenschapslijst en 
VVD de programma's van deze partijen de meeste overeenkomsten vertonen. Ik teken daar wel bij 
aan dat als eerste de gelijkwaardige inbreng van partijen en de formatie van het college op tafel zou 
moeten komen. De condities die Gemeenschapslijst (en in mindere mate VVD) geschetst heeft 
waaronder CDA kan deelnemen, zijn nog niet scherp genoeg geformuleerd. Het CDA wenst géén 
condities vooraf en wil een gelijkwaardige partner zijn. 
 
Als tweede adviseer ik een coalitie van HOI Werkt, VVD en CDA nader te onderzoeken. Deze 
coalitie zou kunnen rekenen op de steun van 10 van de 17 raadsleden. Als één van de eerste 
onderwerpen zullen de ervaringen van HOI Werkt en VVD in de huidige coalitie geëvalueerd 
moeten worden. Daarna zal de gelijkwaardigheid van de partijen HOI Werkt, VVD en CDA en hun 
vertegenwoordiging in het college eerste gespreksonderwerp moeten zijn. 
 
Als derde adviseer ik om de coalitie van Gemeenschapslijst en VVD verder uit te werken. De basis 
daarvan is erg smal, maar er mag wel gerekend worden op een (werkbare) meerderheid in de raad. 
De partijen moeten zich wel realiseren dat de vraag zal komen of deze coalitie een voldoende 
afspiegeling is van de verkiezingsuitslag. 
 
Onderwerpen die bij de coalitieonderhandelingen zeker aan bod zullen moeten komen (zonder 
volledig te willen zijn): 
1. het vertrouwen in elkaar 
2. de beoogde wethouders, portefeuilleverdeling en formatie 
3. aanleg zwembad en met name dan de betaalbaarheid daarvan 
4. financiën in het algemeen (waar halen we het geld vandaan om wensen te realiseren?) 
5. goedkoper maken van bouwgrond om bouw te stimuleren 
6. subsidiebeleid 
7. de 3 decentralisaties 
8. verharding Roovertsedijk 
9. (grootschalige) woonvoorzieningen voor ouderen 
10. weren landbouwverkeer uit bebouwde kommen 
11. plattelandsontwikkeling. o.a. beleidslijnen bestemmingsplan buitengebied 
12. samenwerking (iedereen is voor intensieve samenwerking: bespreek met elkaar welk beeld 

iedereen daarbij heeft) 
 
Tot slot wil ik de politiek van de gemeente Hilvarenbeek nog wel een advies meegeven. De 
gemeenteraad moet zich realiseren dat er heel belangrijke zaken op de gemeente af gaan komen die 
een gemeente ter grootte van Hilvarenbeek nooit alleen aan kan. Samenwerking met andere 
gemeenten is dan ook noodzakelijk en wordt door alle partijen onderschreven. Deze samenwerking 
is gediend met een stevig en doortastend gemeentebestuur en een gemeenteraad die er voor wil gaan. 
Onderlinge strijd verlamt de kracht van het gemeentebestuur. Er is koffie genoeg, drink daarom 
regelmatig een of meer koppen. 
 
Ik wens de politiek in Hilvarenbeek succes om te komen tot een stabiele en goed functionerende 
coalitie voor de komende bestuursperiode. 
 
 
 
Frans Ronnes 
Helvoirt, 06 april 2014 


