
Initiatief raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 23 april 2015   
Volgnummer :    
 
 

 
Onderwerp  : Benoeming informateurs en vaststelling opdracht 
 
 
 

Voorgestelde beslissing: 

1. De opdracht aan de informateur(s) raadsbreed vast te stellen. 
2. De heren mr. G.J. (Geert) Jansen en W.J.A. (Wim) Dijkstra gezamenlijk te benoemen tot informateurs ter 

voorbereiding op het samenstellen van het nieuwe college naar aanleiding van de raadsbrede motie d.d. 26 
maart 2015. 

 
 
Aanleiding 
Bij de vaststelling van een procedure om te komen tot een nieuw college in de raad van 2 april 2015 heeft de 
raad mandaat verleend aan de fractievoorzitters om gezamenlijk 1 (of mogelijk 2) informateur(s) te werven 
en te selecteren. Tijdens gesprekken met de kandidaat-informateurs bleek dat de heren Jansen en Dijkstra 
zelf ook een voorkeur hebben om deze opdracht gezamenlijk aan te nemen. De fractievoorzitters hebben het 
volste vertrouwen in ieder van de voorgedragen informateurs, maar verwachten dat zij – in ervaring, 
competenties en persoonlijkheid – ook complementair aan elkaar zullen zijn.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 
De informateurs kunnen aan de slag om de gemeenteraad te begeleiden om in rust en ruimte en met 
vertrouwen te komen tot een nieuw college. 
 
Opdracht aan de informateurs 
De gemeenteraad spreekt de wens uit dat er een brede stabiele coalitie gevormd wordt welke haar basis 
vindt in een goede collegiale samenwerking en een stevig onderling vertrouwen. Om dat doel te bereiken 
geeft de gemeenteraad aan de informateurs als opdracht mee: 
1. Onderzoek en rapporteer aan de gemeenteraad welke combinatie van politieke partijen een nieuwe 

coalitie gaan vormen voor de resterende raadsperiode.  
2. Betrek de rapporten WagenaarHoes, Burgervisitatie en Verstand bij het informatieproces.  
3. Onderzoek naar bouwstenen voor de formatie en onderzoek naar een goede basis voor een nieuwe 

coalitie. 
 
 
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 
 


