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Onderwerp : Vaststelling procedure om te komen tot een nieuw college

Voorgestelde beslissing:

1. Mandaat te verlenen aan de fractievoorzitters om gezamenlijk 1 (of mogelijk 2) informateur(s) te werven en te 
selecteren.

2. De opdracht aan de informateur(s) tijdens een volgende raadsvergadering raadsbreed vast te stellen en de 
informateur(s) te benoemen.

3. De raad beraadslaagt zo spoedig mogelijk na de aanbieding in een openbare vergadering, in aanwezigheid 
van de informateur(s), over het eindverslag van de informateur(s).

4. De informateur(s) neemt deel aan deze beraadslagingen. 
5. Raadsbreed te bepalen dat (in tegenstelling tot de motie 26-3-2015) zorgvuldigheid bij de vorming van een 

nieuw college belangrijker is dan de gestelde termijn van één maand.
6. Namens de gehele gemeenteraad een intentieverklaring af te geven.
7. Na afronding van de informatieronde besluit de gemeenteraad wie het formatieproces gaat leiden.

Aanleiding
Bij de eerste (niet inhoudelijke) raadsbehandeling van het rapport van mevr. mr. A.E. Verstand-Bogaert op 26 
maart 2015 heeft de gemeenteraad met algemene stemmen een motie aangenomen waarin onder andere 
staat dat alle partijen een nieuwe start willen maken. Gelet op de ontstane situatie en de raadsbreed 
gedragen wens om een nieuwe start te maken is in het raadspresidium uitgesproken dat de brede 
gedragenheid terug moet komen in de onderzoeksopdracht en in de nieuwe coalitie. De raad(sfracties) 
zullen zich in deze raadsvergadering uitspreken over de ontstane situatie (duiding) en bespreken ´hoe nu 
verder´ bij de vaststelling van een procedure om te komen tot een nieuw college.

Wat wordt met beslissing bereikt
De gemeenteraad zoekt rust en ruimte om met vertrouwen te komen tot een nieuw college.

Kwalificaties voor de informateur(s)
De door de fractievoorzitters te selecteren informateur(s) dient een bestuurlijk zwaargewicht te zijn met bij 
voorkeur ervaring met dergelijke processen. Onafhankelijkheid en acceptatie door alle fracties zijn vereisten. 
Het hebben van lokale kennis is een pré.

1.

De fractievoorzitters,

G. Siner-Sir, Lokaal Belang GVS
A.G.M. Ermers-Mulder, CDA
H.J.M. Peters, SP
A.H.M. Menke, PvdA
H.C.J. Canter-Cremers, D66
J.M.H.W. Sluiter, VVD


