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Vooraf 
 
Allereerst willen we onze gesprekspartners complimenteren. In de gemeente de Bilt hebben 
alle partijen in een plezierige sfeer en constructief meegewerkt aan een verkenning die kan 
leiden tot de formatie van een nieuw gemeentebestuur. 
 
Direct na het bekend worden van de verkiezingsuitslag voor de gemeenteraadsverkiezingen 
op 16 maart in de gemeente de Bilt, heeft de grootste partij, het initiatief genomen om een 
proces op te starten voor de vorming van een nieuw gemeentebestuur. Op initiatief van 
Groenlinks heeft de gemeenteraad van de Bilt ons gevraagd te onderzoeken welke fracties 
met een grote kans op succes kunnen beginnen aan de vorming van een nieuw college. 
 
Om te komen tot een advies zijn er drie fases doorlopen; de algemene oriëntatie, een 
inhoudelijke verkenning en een verdieping. De algemene oriëntatie heeft plaatsgevonden op 
18 en 21 maart. Op 18 maart is er een eerste gesprek geweest met GroenLinks en op maandag 
21 maart zijn wij aanwezig geweest bij het duidingsdebat. 

Ter voorbereiding op de inhoudelijke verkenning hebben we de verkiezingsprogramma’s van 
alle partijen bestudeerd en kennisgenomen van de burgemeestersbrief. 

Op 24, 25 en 28 maart zijn er verkennende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van 
alle raadsfracties, de burgemeester en de gemeentesecretaris. 
 
In dit rapport doen wij verslag van onze gesprekken over: 
• de vorming van een nieuw college van B en W; 
• het verdere formatieproces. 
 
Als leidraad voor onze gesprekken hebben wij een vragenlijst gehanteerd, die van tevoren was 
toegestuurd aan de lijsttrekkers van alle raadsfracties. De volgende vragen zijn aan alle 
partijen voorgelegd. 
 

1) Hoe duidt u de verkiezingsuitslag? (Wat heeft de kiezer willen zeggen met deze uitslag? 
In hoeverre bent u tevreden over de uitslag?) 

 
2) Wat zijn de speerpunten waar u de komende periode prioriteit aan wilt geven? (wat 

wilt u concreet op deze punten realiseren, zijn er ‘no go area’s of showstoppers en zo 
ja welke zijn dat?) 
 

3) Wat vindt u, gegeven de verkiezingsuitslag, de meest voor de hand liggende 
coalitie/meest kansrijke collegevariant? 
 

4) Bent u bereid onderdeel uit te maken van een coalitie? (coalitie of oppositie?; 
wel/geen wethouder leveren; voorkeur voor samenwerking met leden uit bepaalde 
andere fracties/ uitsluitingen; etc. etc.) 

 



5) Hoe typeert u de bestuurscultuur in de Bilt?(bent u daar tevreden over, wat moet 
anders, wat moet behouden blijven?) 
 

6) Hoe zou u het verdere proces van collegevorming vorm willen geven? ( zijn er 
uitgesproken opvattingen over de verdere aanpak?  (o.a. over coalitieakkoord, 
raadsagenda, rompakkoord, wanneer tevreden etc.) 
 

7) Welke adviezen wilt u ons meegeven? ( zijn er overige opmerkingen die u van belang 
vindt voor de vorming van een nieuw gemeentebestuur) 

 
 
In ons werk als informateurs zijn wij bijgestaan door de griffier van de gemeenteraad, Thecla 
van der Torre. 
 
Wij danken al onze gesprekspartners voor hun openheid en vertrouwen. 
 
 
Cees de Wildt 
 
Ibtisam Daoudi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Over de collegevorming 
 

Op initiatief van Groenlinks heeft de gemeenteraad ons gevraagd om als informateurs te 
onderzoeken welke fracties “met een grote kans op succes kunnen beginnen aan 
onderhandelingen over de vorming van een nieuw college”. 
 
Tijdens onze gesprekken met de vertegenwoordigers van alle fracties hebben we telkens 
stilgestaan bij het onderwerp “collegevorming”. 
 
In al onze gesprekken met vertegenwoordigers van fracties bleek dat zij bereid waren heel 
openhartig te praten over hun opvattingen en zienswijze. Als informateurs hebben wij dat 
zeer gewaardeerd. 
 
1.1.Bevindingen van de informateurs  
 
Alle fracties in de gemeenteraad vinden het logisch dat Groenlinks en D66 samen optrekken 
in de collegevorming. Iedereen is bereid deel te nemen aan de vorming van een nieuw college 
als ze dit gevraagd wordt of nodig wordt geacht. Enkele partijen geven hierbij aan het gepast 
te vinden zich terughoudend op te stellen gelet op de verkiezingsuitslag. 
 
Inhoudelijk liggen de voornaamste opgaven voor de Bilt volgens de meeste fracties op de 
terreinen van woningbouw, energietransitie, inclusieve samenleving, sociaal domein en 
jeugdzorg, mobiliteit/verkeer en de financiële positie van de gemeente de Bilt. 
 
Met Groenlinks en D66 als kern van de nieuwe coalitie zijn er veel verschillende combinaties 
denkbaar. Maar met het oog op stabiliteit en continuïteit, inhoudelijke overwegingen, de 
wens om recht te doen aan de verkiezingsuitslag,  de wens om de bestuurscultuur grondig aan 
te pakken en samenwerkingskansen blijven er uiteindelijk een beperkt aantal combinaties 
over. Een meerderheid van partijen hecht eraan dat de toekomstige collegepartijen samen 
een stabiele meerderheid in de gemeenteraad vertegenwoordigen. Een college dat steunt op 
14 of 15 van de 27 zetels achten de meeste partijen daarvoor te krap. Dit impliceert dat een 
breedgedragen coalitie alleen mogelijk is bij deelname van vier partijen of meer. 
 
Groenlinks en D66 in combinatie met VVD en CDA scoren goed op “ bestuurlijke continuïteit”. 
Aan deze combinatie zou ook de SGP toegevoegd kunnen worden. Toch zijn er ook 
programmatische obstakels met de VVD, SGP en CDA die de kans op succesvolle 
onderhandelingen in de weg kunnen staan. Aangezien met name het CDA heeft aangegeven 
zich terughoudend op te stellen bij collegedeelname, ligt een variant met het CDA niet meteen 
voor de hand. 
 
Gezien de verkiezingsuitslag ligt het voor de hand om ook coalitiemogelijkheden met de lokale 
partij Forza te onderzoeken, als een van de winnaars. Zo’n coalitie is mogelijk met D66, 
GroenLinks , Forza plus een andere partij met 2 of meer zetels (Lokaal de Bilt, CDA, VVD of 
PvdA). Gelet op de ingenomen standpunten tijdens de campagnes op het gebied van vooral 
wonen en energietransitie is het onwaarschijnlijk dat deze combinatie snel  tot 
overeenstemming zal komen over een coalitieakkoord. 
 



Ook een combinatie van GroenLinks, D66, PvdA, SP, CU (samen ook wel lokaal sociaal verbond 
genoemd), Lokaal de Bilt behoort tot de mogelijkheden. Deze variant is door verschillende 
partijen als optie genoemd. 
 
1.2.Scenario’s 
 
Voor de vorming van een college zien wij twee mogelijke scenario’s. Hierbij hebben wij de 
volgende punten in overweging genomen: stabiliteit en continuïteit, inhoudelijke 
overwegingen, de wens om recht te doen aan de verkiezingsuitslag, wens om het echt ‘anders’ 
te doen (nieuwe bestuurscultuur) en samenwerkingskansen. 
 
Scenario 1 – breedgedragen coalitie: 
Dit scenario bestaat uit een combinatie van GroenLinks, D66, PvdA, SP, CU en Lokaal de Bilt. 
Deze combinatie scoort goed op de factoren inhoudelijke overwegingen op basis van de 
verkiezingsprogramma’s en samenwerkingskansen, en is door verschillende partijen als optie 
genoemd. Inhoudelijk liggen deze partijen dicht bij elkaar. Groenlinks en D66 zijn zonder 
uitzondering heel enthousiast over de samenwerking en collegialiteit van hun wethouders in 
het vorige college. Bij deze combinatie zijn ook kanttekeningen te plaatsen. Doordat deze 
combinatie over tweederde van de raadszetels beschikt, is de kans groot dat het zwaartepunt 
van de politieke besluitvorming meer naar de collegetafel verschuift. Uit de gesprekken blijkt 
dat de gemeenteraad het tegenovergestelde beoogt. Daar komt bij dat deze combinatie de 
verdeling van wethoudersposten compliceert. Er zijn immers maar 4 wethoudersposten te 
verdelen in een coalitie van zes partijen. 
 
Sowieso is het met zes partijen iets lastiger om tot een akkoord te komen dan met vier; elke 
partij zal immers een herkenbaar eigen stempel op het coalitieakkoord willen drukken. Toch 
veronderstellen we dat deze combinatie tot een akkoord zou kunnen komen. Om dit beter te 
kunnen beoordelen is het in dit scenario wenselijk om een extra informatieronde in te lassen 
waarin we in gesprekken met de genoemde partijen deze optie net iets verder verkennen.  
Daarbij moet ook de vraag aan de orde komen of PvdA, SP en CU per definitie  als 
samenwerkingsverband lokaal sociaal verbond deel wensen te nemen aan een dergelijk 
college. 
 
 
Scenario 2 - minderheidscoalitie : 
In dit scenario vormen Groenlinks en D66 samen een college. We houden ook rekening met 
de optie dat op basis van de inhoudelijke standpunten die nu door diverse partijen zijn 
ingebracht er geen meerderheidscoalitie kan worden gevormd. Het tweede scenario dat dan 
automatisch in beeld komt is een minderheidsvariant. Mochten hierover succesvolle 
onderhandelingen worden gevoerd dan kan het ook weer nieuwe kansen bieden voor het 
breed onderschreven pleidooi van bijna alle partijen voor een meer open bestuurscultuur met 
meer ruimte voor dualisme. In lijn daarmee ligt het voor de hand dat de onderhandelingen 
gericht op een minderheidscoalitie zich richten op een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Parallel 
daaraan wordt een raadsakkoord tot stand gebracht waarin concrete en niet vrijblijvende 
procesafspraken worden gemaakt over de wijze waarop de samenwerking tussen college en 
gemeenteraad vorm wordt gegeven. Daarin kunnen afspraken worden gemaakt met alle 
fracties over de participatie van bewoners bij de besluitvorming, over de werkwijze, 



vertrouwen en de omgang met elkaar. In alle gesprekken is nadrukkelijk gesproken over de 
‘bestuurscultuur’ in de Bilt. Alle partijen zijn het erover eens dat het ‘anders’ moet. De 
verkiezingsuitslag en het gegeven dat 50% van de gemeenteraad uit nieuwe leden bestaat is 
een uitgelezen kans om het ook echt anders te gaan doen. 
 
Een minderheidscoalitie heeft per definitie de steun nodig van andere partijen om tot een 
meerderheid in de gemeenteraad te komen. Alle partijen zullen optimaal op onderwerpen en 
vanuit de inhoud betrokken moeten worden om draagvlak voor besluiten te organiseren. 
 

2. Advies van de informateurs 
 
Alle fracties in de gemeenteraad vinden dat Groenlinks en D66 samen zouden moeten 
optrekken in de collegevorming. Hun standpunten op belangrijke thema’s vertonen 
voldoende overeenkomsten om deze samenwerking ook inhoudelijk vorm te geven. 
Als we de standpunten van de meest voor de hand liggende coalitiefracties in ogenschouw 
nemen, zal een nieuw college met D66 en GroenLinks als “motorblok” een progressief, en 
veranderingsgezind profiel hebben. 
 
Daarbij moet een keuze worden gemaakt tussen een scenario waarin toegewerkt wordt naar 
een breedgedragen coalitieakkoord (Groenlinks, D66, PvdA, SP, CU en Lokaal de Bilt) of een 
scenario waarin sprake is van een coalitie die niet kan rekenen op een meerderheid in de 
gemeenteraad en waarin per dossier wisselende meerderheden tot stand moeten worden 
gebracht (Groenlinks en D66). 
 
Wij veronderstellen dat in het scenario van een breedgedragen coalitie een combinatie van 
Groenlinks, D66, PvdA, SP, CU (lokaal sociaal verbond) en Lokaal de Bilt het mogelijk is om tot 
een coalitieakkoord te komen op hoofdlijnen. Deze combinatie scoort goed op factoren als 
inhoudelijke overwegingen en samenwerkingskansen. Toch plaatsen we bij deze combinatie 
ook kanttekeningen. De verhouding tussen coalitie (18 zetels) en oppositie (9 zetels) wordt 
hiermee bijvoorbeeld behoorlijk scheef. Dat past minder goed bij de open bestuursstijl die alle 
partijen nastreven. 
 
Het scenario waar wij van denken dat het kan zorgen voor een omslag in de bestuurscultuur 
is het scenario van een minderheidscoalitie in een combinatie van Groenlinks en D66. Wij 
verwachten dat een minderheidscoalitie alle partijen dwingt om het ‘anders’ te doen. Partijen 
moeten altijd in gesprek met de gemeenteraad om draagvlak voor besluiten te organiseren. 
Het kan ervoor zorgdragen dat het vertrouwen van bewoners wordt hersteld. We realiseren 
ons dat dit hoge eisen stelt aan de toekomstige wethouders en aan de leden van de 
gemeenteraad. Het vraagt om een constructieve opstelling, bereidheid naar compromissen te 
zoeken, goede besluitvorming, de bedoeling dient leidend te zijn en er is geen plaats voor 
eigen gewin. Het is een gedurfde keuze. We zijn er echter van overtuigd dat deze variant het 
beste past bij de open bestuurscultuur die alle partijen lijken na te streven. De bewoners van 
de gemeente de Bilt verdienen een gemeenteraad die in hun belang handelt. We gunnen het 
de gemeenteraad om zich bij deze grote opgave en grote verandering te laten begeleiden. 
 
 
 



3. Hoe verder in het formatieproces  
 

Over het verdere (in)formatieproces adviseren wij het volgende:  
 

1. De tussentijdse bevindingen van de informateurs bespreken in de gemeenteraad op 
dinsdag 5 april.  

2. Verken in een volgende informatieve gespreksronde welke van de twee scenario’s het 
meest perspectief biedt om tot een collegebestuur te komen.  

3. In deze gespreksronde worden opnieuw alle partijen betrokken. 
4. Op basis van de conclusies uit deze gespreksronde kan een formateur worden 

benoemd. De formateur heeft de opdracht de onderhandelingen te ondersteunen en 
kan fungeren als onafhankelijk procesbegeleider. 

5. Werk onafhankelijk van het te kiezen scenario parallel aan een raadsakkoord op proces 
waarin procesafspraken worden gemaakt met alle fracties over de werkwijze, 
vertrouwen en omgang met elkaar, en de betrokkenheid van de bewoners bij 
besluitvorming. 

 
 
 
 
 
 

 
 


